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FLORA POLSKA. 

FLORA POLONICA. 
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"Wolno drukowaé, z warunkiem zloZenia w Komitecie Cenzury, 
po wydrukowaniu, prawem przepisanéj liczby exemplarzy. 

Warszawa, dnia 16 (28) Lipca 1848 r. 

Starszy Cenzor 

L. T. Tripplin. 

Exemplarze, podpisem niniejszym nieopatrzone, jako przedruk nieprawny 

poszukiwane beda. 



[T JI C pee 

ALEXANDROWI 

ZYCZLIWEMU TÉJ PRACY, DOKOXCZENIE JÉJ SKEADA 

WDZIECZNY AUTOR, 



duct 



AUTOROWIE W TEM DZIELE PRZYTACZANI. 

(Dokonezenie). 

Allion. Flor. Pedem. Carol. Allioni Flora Pedemontana 1—3 vol. 

Taurini. 1785 fol. 
Baumgart. plant. Trans. Jo. Christ. Gottl. Baumgarten , Enume- 

ratio stirpium magni Traussylvaniae principatus. Vien- 
nae 1816, 1—3 in 8vo. 

Bechst. Forstbot. J. M. Bechstein Forstbotanik etc. Gotha 18291,8vo. 

DBlackw. Herb. Elizabeth. Blackwell. Herbarium. Norimberg. 1750 
— 12, 5 vol. fol. 

Delarbr. Flore d'Auverg. Antoine De l'Arbre. Flore d'Auvergne 
Edit. 9. Clermont. 2 vol. 1800, 8vo. 

Demb. Tent. Flor. Cracov.Stauisl. Dembosz, Tentamen Florae ter- 

ritorii Cracoviensis medicae. Cracov. specim. inaug. 

JDietr. Flor. March. Flora marchica oder Beschreibung der in der 
Mark Brandenburg wildwachsenden Pflanzen, von Dr. 
Albert Dietrich. Berlin, 1841, 1vol. 8vo. 

Du voi Harbk. Joh. Philip. Du ror Die Harbke'sche wilde 
Baumzucht (edit. J. F. Pott). Braun ele. 1197— 1800, 
3 vol. 8vo. 

Eihrh. Beitr. Friedr. Ehrhart, Beitráge zur Naturkunde. Th. I.— VII. 
Hannover. 1737— 92. 

Flor. Wetter. G. Gaertner, B. Meyer und S. Scherbius, Oekono- 
miseh-techaische Flora der Wetterau. Drei Bünde. Frank. 

am Mayn. 1799—1802, 8vo. 

Gaterau Flor. Montaub. Déscription des plantes qui croissent aux 
environs de Montauban, 1 vol. in 8vo. Montauban 1789. 

Gmelin Flor. Baden. Car. Christ. Gmelin, Flora Badensis-alsatica. 
Carlsruhe, 1805— 926, vol. 1—4, 8vo. 



Haller. Helv. Albert. ab Haller, Historia stirpium indigenarum 
Helvetiae. Bernae, 1768, 1—3 vol. in fol. 

' Hojfm. Salic. Georg. Franc. Hoffmann, Historia Salicum iconibus 
illustrata, vol. 1—9. Lips. 1785— 91 fol. 

Huds. Flor. Angl. Will. Hudson, Flora anglica, edit. 2. Londini, 

1718, 8vo. 
Kunth, Flor. Berol. Carol. Sigism. Kunth, Flora berolinensis, sive 

enumeratio plantarum circa Berolinum sponte crescen- 
tium, secundum famil. natural. disposita. Berol. 1838, vol. 

e 1—2, 8vo. 
UE Plant. pyren. Picot de La Péyrouse, Histoire Disbeis des | 

plantes des Pyrénées. Toulouse, 1813, 1 vol. 8vo. - 
Salisb. Prodr. stirp. Wich. Ant. Salisbury, Prodromus stirpium in 

horto ad Chapel-Allerton. Londini, 1796, in Svo. 
Schmidt Flor. Bohem. Franc. Willib. Schmidt, Flora Bohemica. 

Cent. I—IV. Pragae, 1793— 94, in fol. 
« Schrank Bavar. Fran. von Paula Schrank, Bayersche Flora, Mün- 

chen. 1789, in 8vo. 
Waldst. et. Kit. Pl. Hung. Fran. Comes a Waldstein et P. "iHa 

bel; Descriptiones et icones plantarum rariorum Hunga- 

riae, 3 vol. in fol, Viennae. 1803—1812. 

Wimm. et. Grabow. Siles. Fr. Wimmer et H. Grabowski,. Flora 

Silesiae. Vratislaviae. Tomi tres. 127—929 8vo. 

Wümmn. Flor. Siles. Flora von Schlesien preussischen und ósterrei- 
chischen Antbeils, von Friedr. Wimmer. Breslau 1844, 

Zwej Bünde. 

Wuyéyck. Zieln. Józefa Geralda Sure qtes Zielnik. ekonomicz- 
no-techniezny i t. d. Tomy dwa. Wilno 1845, in 8vo. 

Zawadzki Enum. Plan. Galic. et Bucow. Enumeratio plantarum 
Galiciae et Bucowinae, von Alex. Zawadzki. Breslau. 

. 1835, in 8vo. 
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GROMADA XIII. WIELOPRECI- 
* — KOWA. 
POLYANDHIA. 

Rzed jednoslupkowy | (WMonogynia). 

24. CHELIDONIUM. GLISTEWNIK. 

Kielieh 2listkowy, olistkaeh gladkieh, opadajacych. Plat- 
ków w koronie 4. Blizny rozlozyste. Torebka przedluzona, 
luszezynowata, 2scienna, Ikomórkowa, o $cianach od nasady 
ku wiérzcholkowi pekajaeych. Ziarna liezne, grzebiuszezkiem 
gruczolkowatym opafrzoue, do osadników nadbrzeznych dwo- 
ma rzedami przyrosle. 

565. C. wAJUS: pedunculis umbellatis, foliis pinnatisectis , 
(G. jaskóleze segmentis subrotundis dentato -lobatis, 

Ziele) petalis ellipticis integris. 
DC. Prodr. Y. 123. Ejusd. Syst. II. 98. 

Schk. Handb. tab. 140. Schlech. Berol. I. 
286, Willd. Enwm. Berol. p. 561. .Lorek 

Plor. Pruss. tab. 101, fig. 574. Hayne, 
Arzneig. IV. tab. 6. Chelidonium  pedun- 
culis umbellatis Ln. Flor. Suec. n. 465. 
Chelidonium majus. var. & Lin. Spec. Willd. 
Spec. 1T. 1141. Scop. Carn. n. 634... Roth 
Germ. 1I. 582. DC. Flor. fran. n. 4093. 
Spreng. Syst. Yl. 510. Pers. Syn. Il. 61. 

Tom lH. 1 
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Hoffm. Germ. Y. 239. Bess. Gal. I. 342, 
BF. Comp. I. 693. .Krock. Siles. n. 813. 
Chelidonium haematodes Moench. Method. 
249. Chelid. ruderale Salisb. Prodr. Che- 
lidonium majus vulgare Vail. Paris. p. 
35. Chelidonia albo ziele Jaskóleze wieksze: 

' Chelidonium majus Syren. stron. 890. 

-.. Wyrasta w miejscach eienistych, przy wsiach,. 

- kolo plotów, murów, w ogrodach. Kwitnie od ma- . 

Ja do sierpnia. 2] 
Jaskóleze-ziele, odznaeza sie ostrym, szafranowo-zóltym sokiem, 

który z kazdéj jego ezesci po przerwaniu sqczy sie. Ma korzer 
.krótki, nieco wlóknisty, czerwonawo-zólty. Lodyge prosta, walco- - 
wata , galezista, na stope lub póltory wysoka, wlosami dlugiemi, 
roztwartemi, mianowicie przy nasadzie okryta. Liscie dosyé wiel- 
kie, zbiegajaco-pierzaste, a ich listki ezyli dzialy przewrotnie-]ajo- 

|. wate, okraglawe, w wiérzcholku tepe, na brzegu grubo-zabkowane 
lub wcinane, najwyZszy zwykle 3klapkowy; wszystkie sa mieklae, 
gladkie, pod spodem sino-zielonawe. Kwiaty na wierzcholku w bal- 
daszek niby ulozone, o szypuikach dosyóé dlugich, walcowatych 
1 gladkich. Kielich w mlodosci kosmaty. Platki przewrotnie-Jajowate 
lub eliptyczne, cale cytrynowo-zólte. Zawiazek w wiérzcholku co- 
kolwiek zakrzywiony. Blizna dwudzielna, o dzialach okraglawych. 
Luszczyna równowazka, dluga. Ziarna jajowate, gladkie , czarne, 
blyszezace, bialym grzebiuszezkiem opatrzone. 

242. PAPAVER. MAK. 

Kielich 2listkowy, o listkach wypuklych, opadajacych. 
Platków w koronie 4. Blizn 4—20, promienisto-ulozonych, 
bezszyjkowych,  wierzeholek | zawiazka  uwienezajacyceh. 

. Torebka przewrotnie-jajowata, podluzua lub prawie-kulista, 
1komorkowa, pod blizna trwala, dziurkami zazwyezaj peka- 

jaca. Osadniki liezne, do $cian podluznie przymocowane; 
w przegrody niezupelne wewnatrz przedluzone. Ziarna liez- 

ne, nerkowate. 
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566. P. ARGEMONE: capsula hispida elongato-clavata, se- 
(M. pn palis glabriusculis, caule folioso multi- 

floro, folis bipinnatisectis , lobis line- 
aribus. 

DC. Prodr.Y. 118. Syst. Tl. 14. Flor. 
fran. n. 4087... Willd. Spec. II. 1144. 
Enum. Berol. p. 562. Spreng. Syst. II. 

' 569. Scop. Carn. n. 636. .Krock. Siles. 
n. 911. Roth Germ. Yl. 580. Schi. 

Handb.tab. 140. .Hoffm. Germ. Y. 240. 
Dess. Gal. l. 842. Pers. Syn. M. 62. 
Schlech. Berol. Y. 286. .B.F. Comp. l..- 
696. Lorek Flor. Pruss. tab. 107, fig. 
5171. Hayne, Arzneig. IV. tab. 91. Pa- 
paver capsulis clavatis hispidis, caule 
folioso multifloro Lin. Suec. n. 466. 
Papaverclavigerum Lamar. Flor. fran. 
Papaver erraticum capite longiore his- 
pido Vail. Paris. p. 157. 

Na ugorach i pomiedzy zbozem. Iwitnie w czer- 
wcu i lipeu. (3) 

Dorasta kilku cali wysokosci. Z korzenia kilka zazwycza] wy- 
rasta lodyg, prostych , walcowatych, pospolicie pojedynezych , wlo- 
skami przytulonemi okrytych. Li$cie dwa razy pierzasto-sieczne, 
o weieciach równowazkich, $piezastych, w wiérzcholku szcezecinka 

zakonezonych; korzeniowe ogonkowe, lodygowe bezogonkowe. 
Kwiaty male, na dlugich, wloskami przytulonemi okrytych szypul- 
kách pojedyncezo-osadzone. Platki w koronie podluzne, blado-pon- 
sowe, na paznogciu plamka ezarniawa oznaczone. Torebka podlu- 
ina, paleczkowata, wloskami twardawemi , wzniesionemi gdzienie- 

gdzie porosla. 

567. P. nHoEASs: capsula glabra obovata, sepalis pilosis , 
(M. polny) | caule multifloro setis patentibus scabro, 

folis pinnatipartitis, lobis elongatis in- 

ciso-dentatis acutis. 
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DC. Prodr. 1. 118... Ejusd. Syst. YI. 76. 
Flor. fran. n. 4089. Willd. Spec.ll. 1146. 
JEnum. Berol. p. 562. Scop. Carn. n. 638. 
Roth. Germ. ll. 581. Krock. Siles. n. 890. 
Spreng. Syst. 1T. 569. Pers. Syn. II. 62. 
Hojffm. Germ. Y. 241. Bess. Gal. I. 342. 
Schlech. Berol. 1. 981. Lorek Flor. Pruss..— — 

tab. 107, f. 518. -Hoyne, Arzneig. VI, tab. 
38. Papaver capsulis glabris globosis, cau- 

le piloso multifloro, foliis pinnatifidis in- 
cisis Lin. Plor. Suec. n. 468. Papaver 
erraticum majus Rhoeas Dioscoridi, Theo- 
phrasto, Plmio Vall. Paris. p. 156. Ma- 
ezek albo polny mak: Papaver erraticum 
Syren. stron. 1958. 

Miedzy zbozem i na ugorach. Kwitnie w czer- 
weu, lipeu. (3) 

Wiekszy nieco od poprzedzajacego, 1 niekiedy póltory stopy do- . 
rasta. Rózni sie szezególnié] od tamtego wIoskami na lodydze 1 szy- 
pulkach nieprzytulonemi, lecz roztwartemi; li$ciem pierzasto-siecz- 
nym, o podzialkach szerszych 1 dluzszych; kwiatem wiekszym, któ- 
rego platki sa okraglawe1 zywié] ponsowe; nakoniec torebka gadka, 

przewrotnie-jajowata, niemal kulista. 

908. P. nuBIUM: capsula glabra. oblongo-clavata, sepalis 
(M. $redmi) pilosis, caule multifloro setis patentibus 

hispido, setis pedunculorum adpressis, 
folis pimnatipartitis, lobis inciso dentatis. 

JDC. Prodr. T 118... Ejusd. Syst. Il. 15. 
Flor. fean.n. 4090. Willd. Spec. YI. 1146. 
Enum. Berol. p. 563. Spreng. Syst. 1I. 
569. Roth Germ. YI. 581. Krock. Giles. 
n. 819. Jacqu. Austr. tab. 25. Schk. 
Handb. iab. 140. — Hoffm. Germ. Y. 241. 
Pers. Syn. IL. 62. Schlech. Berol. I. 28. 
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B F.Comp.Y. 694. Lorek Flor. Pruss. tab. 
107, f. 519. Hone, Arzneig. VY, tab. 39. 

Papaver capsulis oblongis glabris , caule 
multifloro setis adpressis , foliis pinnatifi- 
dis incisis Zn. Flor. Suec. n. 467. Pa- 
paver parviflorum Lamar. Flor. fran. 
Papaver erraticum capitulo longissimo 
glabro Vaill. Paris. p. 157. 

Przytrafia sig gdzieniegdzie, miedzy zbozem 1 na 

ugorach. Kwitnie w czerweu, lipe. ?]. 
Jest niejako posrednim gatunkiem  miedzy dwoma poprzedza- 

jacemi. Dorasta okolo pól stopy wysokosci. Lodyge ma prosta, ma- 
lo-galezista i wloskami roztwartemi pokryta; li$cie pierzasto-sieczne, 

o dzialach szczuplych, $piczastych, z wiérzchu gladkich, pod spodem 
nieco-kosmatych. Szypulki kwiatowe dlugie, wloskami krótkiemi, 
przytulonemi okryte. Listki kielicha kosmate. Platki okraglawe, 
ponsowe, w nasadzie ciemniejsza-plama oznaczone, mniejsze Jak 
w poprzedzajacym. Torebka podiuzna, paleczkowata, zupelnie glad- 
ka. Blizny 4—6promieniste. 

569. P. souxrFERUM: capsulis obovatis globosisve calyci- 
(AM. un odowy) busque glabris, caule glabro glauco, 

foliis amplexicaulibus inciso-repandis, 

dentibus subobtusis. 
DC. Prodr. Y. 119. Ejusd. Syst. Il. 

81. Flor. fran. n. 4091. Papaver 
somniferum Lin. Willd. Spec. VI. 1147. 
Enum. Berol. p. 563. Roth Germ. M. 
582. Spreng. Syst. Il. 510. — Krock. 
Siles. n. 821. Pers. Syn. II. 62. Sch. 
Berol. l. 281. BF. Comp. l. 695. 
Hayne, Arzneig. VY. tab. 40. Papa- 
ver album et nigrum Crantz. Austr. 
Mak ogrodny: Papaver sativum 5y- 
ren. stron. 1959.—a czarny: nigrum; 



6 WIELOPRECIÍKOWA 

capsulis sub stigmate foraminibus ' 
apertis, seminibus migris, petalis 
purpurascentibus JDC. Syst. IL. 82. 
— bialy: album; capsulis sub stigma- 

te foraminibus nullis seu obliteratis , 

seminibus petalisque albis .DC. [. c. 

Pochodzi z Egiptu, Azyi cieplejszé] 1 Grecyi; 

w Europie wszedzie hoduje sig w ogrodach. Kwi- 
tnie w czerweu, lipeu. (3) : 

Mak ogrodowy ma lodyge wysoka, prosta, waleowata, sino-zie- - 

lonawa i zupelnie gladka. Li$cie bezogonkowe, pret-otulajace, któ- 
rych klapki szerokie, sa na brzegu wygieto-wcinane, podobniez 
gladkie i takiegoz jak lodyga koloru. Liczne Jego odmiany rozdzie- 
la Dekandol w swoim systemacie naturalnym na dwa wy?éj wska- 
zane podgatunki. Do piérwszego («) zalacza te których torebki pod 
blizna otworami wyraznemi pekaja, których kwiat jest czerwony, 
a ziarna czarne. Do drugiego (P) te, których torebki pod blizna nie 
maja zadnych otworów lub maja niewyra ne, a kwiaty i ziar- 
na biale. Kazdy z tych podgatunków rózni sie jeszeze: 1. Eodyga 
1-Iub wielo -kwiatowa. 2. Kwiatami pojedynczemi , dubeltowemi 
lub pelnemi. 3. Platkami bialemi w podgatunku drugim, purpuro- 
wemi w podgatunku pierwszym, tudziez rózowemi, lilowemi i ro- 
zmaita mieszanina tych kolorów upstrzonemi, albo tylko brzezkiem 

odmiennego koloru obwiedzionemi; nigdy zas nie maja kwiatów 
blekitnych, zóltych, ani z mieszaniny tych kolorów powstajacych. 
4. Paznogciem czarnym, purpurowym lub jednostajnéj farby. 5. 
Platkami calemi, zabkowanemi lub frenzlowato - poszarpanemi. 
6. Torebka kulista lub przewrotnie-jajowata. 7. Liczba blizn od 
9 do 18. 8. Nasieniem czarném w podgatunku piérwszym , bialém 
w podgatunku drugim. 

Mak ogrodowy, mianowicie bialy, dostareza nasion z których 
wyborny wybija sie oléj  Z niego takze otrzymuja na wschodzie 
opium, oddawna slawne lekarstwo. Jestto sok gesty i wysuszony 
z mlodych makówek, za ich nacieciem lub wycisnieniem wyplywa- 
jacy (O uprawie maku: Oczapowski, Pocegtki Gospodar. Bürgera 
IL. 195. Píast XI. 12. Pamietnik Fiolnicz. Technol. I. 11.). 
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243. NYMPHAEA. GRZYBIEN. 

Kielich 4listkowy, do nasady dna kwiatowego przymo- 
eowany. Korona wieloplatkowa, o platkach podluznych, pla- 
skich. Preeiki do dna równie jak platki, leez nieco wvzéj 
przyrosle. Nitki szerokie; glówki podluznie-przymocowane. 

Miodnik gruezolkowaty, w srodku blizny tarezowato-promie- 
nistéj umieszezony. Owoe jest niby falszywa, wielokomór- 

kowa, jagoda, lieznemi zuaezkami na powierzcehni okryta,, 

Z wielu torebek, w duie kwiatowém zamkiietych i z niém 

zroslych, zlozona. Ziarna do $cian boeznych. w komórkach 
przymocowane, i blonka ezyli powlcka siatkowata, przestron- 
nà, otoczone. 

570. N. ALBA: foliis cordatis integerrimis, stigmate L6- 
(G. bialy) | vadiato, radiis adscendentibus. 

DC. Syst. 1. 56. Ejusd. Prodr. T. 115. 
Flor. fran. n. 4085.  Spren. Syst. II. 605. 
W^lld. Spec. M. 1152. JEnum. Berol. p. 
564. Scop. Carn. n. 640. Roth, Germ. II. 
589. Krock. Siles.n. 823. .Hoffm. Germ.1. 
242. Schk. Handb. tab. 142. .Bess. Gal.T. 
949. Schlech. Berol. I. 288. Pers. Syn. Il. 
63. BF. Comp. 1. 103. Lorek Flor. Pruss. 
tab. 108,fig. 581. Hayne, Arzneig. IV. tab. 
35. Nymphaea foliis cordatis integerrimis, 
calyce quadrifido Lin. Flor. Suec. n. 4710. 
Nymphaea alba major Vaill. Paris.p. 145. 
Grzybienie, albo wodna lilia biala: Nym- 

. phaea, Nenuphar Syren. stron. 110. 

W wodach stojacych, mianowicie na stawach 
1 jeziorach. Kwitnie w lipcu. ?] 

Ma korzeüi gruby, poziomo-rozchodzacy sie. Liscie gleboko-ser- 
cowato-wyciete, w wiérzcholku zaokraglone, zupelnie-cale, pod 
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spodem nerwem srodkowym , wystajaeym oznaczone, zóltawo-zie- 
lone. Ogonki waleowate, gladkie, stosownie do glebokosci wody 
dluzsze lub krótsze. Kwiaty piekne 1 wielkie, pachnace, czysto- 

- biale, na powierzchni wody plywajace; ich szypulki ogonkom po- 
-dobne, lecz nieco ciensze. Kielich Alistkowy, o listkach jajowo-lan- - 
cetowatych, tepych , zewnatrz zielonawych , wewnatrz bialych, 

gladkich. Platki liczne, 4 rzedami na dnie owocowém osadzone; 
wszystkie podluzne, tepe, zewnetrzne wieksze, w wiérzcholku cze- 
sto-zielonawe, wewnetrzne coraz mniejsze. Glówki pylkowe ró- 
wnowazkie, strzalkowate, do nitek platkowato-rozszerzonych cala 

dlugoscig przyrosle. Blizna na 14—16 promieni, w wiérzcholku 
zerubialych 1 do wewnatrz zagigtych , podzielona. Owoc kulisty, 

licznemi znaczkami, po oderwanych platkach 1 precikach pozostale- 
mi, okryty, blizna gwiazdkowata uwienezony. Ziarna przewrotnie- 
jajowate, ezerwonawe, bloniasta , biala powloka do polowy okryte 
i substancya galaretowaita otoczone (O grzybieniu bialym i zastoso- 
waniu go w farbierstwie i drukowaniu tkanin: Jzyszr. 1823 
I. 429.). 

244. NUPHAR. GRAZEL. 

Kielich 5—6listkowy, do nasady dna kwiatowego przy- 
mocowany. Korona wieloplatkowa, o platkach od kielicha 
zuacznie muiejszyeh. Preeiki tak jak i platki, do nasady te- 
goZ dna przyezepione i przy rozkwitaniu sprezysto od za- 
wiazka odehylajace sig. Nitki plaskie, glówki podluznie- 

przyrosle. ' Torebki liezne, bloniaste, wieloziarnowe , ukryte 
w dnie kwiatowém zwiekszouerm, i tworzacem niby falszy wa, 

górua, wielokomórkowa, na powierzchni gladka, w wierz- 

eliolku blizna; tarezowatq uwienezona, jagode. Ziarna bez 

powloki. | 

511. N. LUTEA: calyce 5sepalo, stigmate integro 16— 20- 
(G..z0lty) radiato profunde umbilicato, folüs ovali-: 

cordatis, lobis approximatis, petiolis trique- 
tris acutangulis. 
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DO. Syst. Yl. 60. Ejusd. Prod. Y. 116. 
Nymphaea lutea Lin. Spec. Willd. Spec. YT. 
1151. Enum. Berol. p. 564. Scop. Carn. 
n. 639. Roth Germ.1L. 588.  Krock. Sues. 
n. 822. Schk. Handb. tab. 142. Pers. Syn. 
II. 68. Hoffm. Germ. I. 241. .DC. Flor. 
fran. n. 4084. Bess. Gal. 1. 942.  Lorek 
Flor. Pruss. tab. 108 ,f. 580. Gaertner de 
fructib. I. tab. 19, f. 1. Nuphar luteum 
Spreng. Syst. Il. 606. Nymphaea calyce 
magno pentaphyllo Lin. Flor. Suec. n. 469. 
Nenuphar lutea ZHayne, Arzneig. IV. tab. 

- 86. .B F. Comp.1. 104. Scl. Berol. I. 288. 
Nymphaea lutea major Val. Paris. p. 
145. Grzybienie zolte: Nymphaea lutea 
Syren. stron. 113. 

W wodach stojacych, pospolitszy od n 
.jacego. Kwitnie w lecie. ?] 

Z ogólnéj postaci do grzybieniu bialego podobny. Liscie ma 
szérokie, owalne, sercowato-wyciete , o klapkach nieco zblizonych, 

zupelnie gladkie, cale, niemal-skórkowate. Ogonki u dolu walco- 
wate, w górze nieznacznie 3graniaste. Kwiaty mniejsze, przed 
rozwinieniem zanurzone w wodzie, pózniéj plywajace, na szypul- 
kach walcowatych, sladkich. Kielich sklada sie z 5 listków okra- 
glawych , tepych, tak jak i korona 2óltych. Platki liczne , znacznie 
od kielicha mniejsze, dwoma rzedami osadzone. Blizna tarczowata, 
z substancyi twardéj, bloniastéj utworzona, promieni okolo 20 ma- 
jaca. Owoc ezyli torebka ostrokregowa, równa i gladka, gdyz plat- 
ki i preciki, bedac poprzednio do saméj nasady zawiazka przyrosle, 
po opadnieciu zadnych znaczków na jéj powierzchni nie zostawily. 
Ziarna jajowate, nieco-splaszczone, bez powloki. 

245. AOTAEA. CZERNIEC. 

Kielich dolny, 4listkowy, opadajacy, o listkaeh okragla- 
wyeh, teopych. Platków w koronie 4. Owoców od 1 do 12, 

Tom Il. 2 
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wieloziarnowych, suchyeh, torebkowatych, pekajaeych, lub 

w postaci jagody i niepekajacyeh. 

512. NK. SPICATA: monoeyna, baccis subglobosis, petalis 
(C. klosowy)  staminum longitudine, racemo ovato, 

folis bi-triternatimve-sectis, segmentis 

ovato-lanceolatis serratis incisisve. 

DC. Syst. I. 384. Ejusd. Prodr. 1. 
65. Flor. fran. n. 4686. Willd. Spec.1l. 
1139. Enum. Berol. p. 560. Gaertn. de 
fructib. YI, tab. 114, fig. 1. Spreng. Syst. 
II. 571. Scop. Carn. n. 633. Krock. Siles. 
n. 812. Roth Germ. 1I. 584. Pers. Syn. 
II. 61. .5ess. Gal. I. 341. Schl. Berol. I. 
291. .B.F. Comp. I. 692. Hoffm. Germ. I. 
239. .Lorek Flor. Pruss. tab. 106, f. 512. 

Actaea racemo ovato, fructibus bacca- 

tis Lin. Flor. Suec. n. 464. Actaea Chri- 
stophoriana Gilib. Loth. n. 30. Christo- 
phoriana spicata JMoench. Meth. 279. 

. Christophoriana vulgaris nostras, race- 
mosa et ramosa Vall. Paris. p. 9t. 

Przytrafia sig dosé ezesto w lasach cienistych, 

listkowych. Kwitnie w cezerweu, lipeu. 2]. 
Ma korzeüi gruby, twardy, prawie-drzewiasty, wlóknisty. 4.o- 

dyge prosto-stojaca , pojedyneza , walcowdta, gladka , okolo póltory 
stopy albo nieco wiecéj wysoka. Liscie wielkie, 2 lub 3 razy pierza- 
ste, alistki ich Jajowate , znacznie $piczaste, na brzegu pilkowane 
i mniéj wiecé] wcinane, gladkie, pod spodem bledsze. Kwiaty 
w grona wierzcholkowe , proste zebrane, drobne, zielonawo-biale. 
Kazde grono opatrzone jest w nasadzie przysadkami li$ciowatemi. 
Preciki dluzsze od korony, glówki pylkowe okraglawe, zólte. Ja- 

gody podluzno-kuliste, po dojrzeniu czarne, trujace. 

513. A. CGIMICIFUGA: ovaris 4 subsessilibus villosissimis, 
(C.pluskiewnik) racemis paniculatis, foliis ternatim bi- 
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ternatimve sectis, segmentis ovato- 
- lanceolatis inciso-dentatis. 

DC. Syst. 1. 382. Ejusd. Prodr. l.- 
64. Lorek. Flor. Pruss. t. 106,f. 518. 
Cimicifuga foetida Lin. Willd. Spec. 1I. 
1245. Enum. Berol. p. 9(1. Spreng. 
Syst. TI. 628. Pers. Syn. lI. 85. Bess. 
Gal. Y. 341. Gaertner de fruct. Il, tab. 
140. Gmelin, Flor. Sibir. IV. p. 181, 
tab. 0. 

W lasach i zaroslach (kolo Warszawy, Badii 

Lomzy) Kwitnie w kocu lata. ^7]. 
Cala roslina jest odrazliwego zapachu. Dorasta do 2 lub 3 lo- 

kei wysokosci. Ma lodyge pojedyneza, wyprostowana, brózdami 
oznaczona, z reszta gladka. Liscie dwa razy skladane, o listkach 

jajowatych lub podluznych, grubo-nieforemnie-zabkowanych lub 
weinanych, gladkich, z wiérzchu brudno-zielonych, pod spodem 
bledszych i zylastych. Kwiaty w wiéche wiérzcholkowa, z dlugich, 
zwislych, naprzemianleglych gron zlozona, zebrane, zóltawo-biale. 
Grona w nasadzie przysadkowate, a ich szypulki omszone. Zawiaz- 
ków 2, 3 lub 4, podltuznych, bialawym kutnerem okrytych. Listki 
kielicha wklesle, okraglawe, predko-opadajace. Korona mala , sloi- 

kowata. Preciki zólte, od korony znacznie krótsze. "Torebki ko- 
smate, po dojrzeniu podluznie-pekajace. 

246. HELIANTHEMUM. POSZONEK. 

Kielich 5listkowy, o listkach podwojnym rzedem ulozo- 
nych; ztych dwa zewnetrzne zwykle mniejsze. Platków 
w koronie pie6, ezesto w wiérzeholku nieforemnie drobno- 

zabkowanych. Blizna glówkowata. Szyjka juz prawie-za- 

dna, juz prosta, juz ukosna lub w nasadzie skrzywiona. Za- 
wiazek trójeraniasty. Torebka 3scienna, 1komórkowa, wie- 
loziarnowa. Ziarna katowate, gladkie, do trzech osadników 
srodkiem scian podluznie przy moeowane. 
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574. H. VULGARE: caule suffruticoso procumbente ramoso, 
(E pospolity) ramis elongatis, foliis margine vix revo- 

lutis subtus incano-cinereis, supra viri- 

dibus pilosis subciliatis, inferioribus sub- 
orbiculatis, mediis ovato - ellipticis, su- 

perioribus oblongis, stipulis oblongo- 
linearibus ciliatis petiolo -longioribus, 
racemis laxis, pedieetis joppibusque- 

pilosis. 
DG. Prodr. l. 280. Flor. fran. m. 

44985. Gaertn. de fructib. Y. p. 311, tab. 
16. Spreng. Syst.II. 592. Pers. Syn. II. 
19. Willd. Enum. Berol. p. 511. Bess. 
Gal.Y. 344. Schlech. Berol. Y. 290. BF. 
Comp. Y. 102. .Lorek. Flor. Pruss. tab. 
107, f. 516. Cistus helianthemum Willd. 

Spec. lI. 1209. Scop. Carn. n. 649. 
Krock. Siles. n. 829. Roth. Germ. II. 
586. Hojffm. Germ.Y. 243. Cistus suf- 
fruticosus procumbens, stipulis lance- 
olatis, foliis oblongis revolutis subpilo- 
sis Lin. Flor. Suec. n. 412. Helianthe- 
mum vulgare flore luteo Vaill. Paris. 
9: 96. | 

W zaroslach, na wzgórkach, nad brzegami la- 

sów i gajów. Kwitnie od czerwca do sierpnia. ?] 
Ma korzet drzewiasty. «Lodygi liczne , podkrzewowe , !/, —1 

stope wysokie, dolna czescia na ziemi lezace, walcowate, pojedyn- 
cze lub galeziste, mniéj wiecéj omszone, u dolu ezesto czerwonawe. 
Liscie naprzeciwlegle, krótko-ogonkowe, dolne eliptyczne lub okra- 
glawe 1 mniejsze , wyzsze bardziéj podluzne: wszystkie tepe , cale , 
bez polysku, pod spodem jedno-nerwowe, wloskami mniéj lub wie- 
céj zewszad, a mianowicie na brzegu porosle. Przy kazdéj parze 
li$ci znajduje sie 4 lancetowatych, nieco $piezastych . przysadek. 
Kwiaty wiérzcholkowe, groniaste, przed zakwitnieniem 'zwisle, 
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o szypulkach kutnerowatych. Wieksze listki kiellcha blonkowate, 
wpólprzezroezyste, 3 lub 4 nerwami wydatnemi. zielonawemi lub 
brudno-purpurowemi oznaczone. Platki przewrotnie-jajowate, 
w wiérzcholku niewyraznie drobno-karbowane, od kielicha znacz- 
nie-wieksze, predko-opadajace, zólte, czesto w nasadzie plamka 
ciemniejsza ubarwione. ;Szyjka u dolu skrzywiona, w wiérzcholku 
paleezkowato-zgrubiala. Zawiazek prawie-kulisty, omszony. Cze- 
sto przytrafia sie odmiana z li$ciem prawie zupelnie gladkim i nie- 
co Isniacym sie. ; 

941. TILIA. LIPA. 

Kielieh 53dzielny, opadajaey. Platków w koronie piec, we- 
wugtrz nagieh lub luszezka opatrzonych.  Preeiki liczne, 
o nitkachi woluych lub niby w wiazki spojonych. Zawiazek 

 kulisty, kosmaty, jednoszyjkowy, Skomórkowy, o komór- 
kach dwuziarnowych. Orzeszek skórkowaty, przez zniknie- 
nie Ikomórkowy, 1—2nasienny (Szypulki przysadkowate.) 

515. T. PLATYPHYLLA: foliis cordato-subrotundis acumina- 
(LL. wielkoli$ciowa) tis argute-serratis subtus puberulis, 

fructibus turbinatis prominulo- co- 
statis lignosis crassis. 

DC. Prodr. 1. 513. Flor. fran. n. 
4504. Tilia platyphyllos Scop. Carn. 
n. 641. Tila grandifola Spreng. 
Syst. 1. 518. .Hoffm. Germ. I. 242. 
Schk. Handb. tab. 141 (fructus). Wo- 
dzicki, Y. 542. 'Tilia europaea gran- 
difolia Pers. Syn.'lI. 66. 'Tilia pau- 
ciflora B.F. Comp. I. 697. ,Schlech. 
Berol. I. 290. Hayne, Arzneig. V, 
tab. 48. "ilia europaea Willd. Enwm. 
Berol. p. 565. Szubert, Opis. 80. 
Tenze Rozpraw. o sklad. nas. 161. 
tab. IV. f. C. Lorek Flor. Pruss. tab. 
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108, fig. 582. T. europ. var. « Lin. 
Wild. Spec. YI. 1161. 

Przytrafia sig szczególnié] okolo miast 1 wsiów. 
Kwitnie'w czerwceu 1 w poczatkach lipca. 5 

Drzewo do znacznéj wysokosci i nadzwyczajnéj grubosci do- 
chodzace. Jego stare pnie szaro-brunatna, chropowata 1 popekana 
kora sa pokryte, a mlode galazki maja kore gladka , czerwonawa. 

Liscie obszerne, okraglawe, w wiérzcholku spiczaste , w nasadzie 

sercowato-lub ukosnie-sercowato-wyciete, na brzegu nieforemnie 

ostro-pilkowane, z wiérzchu gladkie, pod spodem bledsze, 1 gdzie- 
niegdzie w katach zeberek, mianowicie u dolu, kupkami brudno- 
ióltawych wlosków okryte. Szypulki dlugie, z katów li$ci wyrasta- 
jace, zwykle 3kwiatowe , opatrzone podluzna, lancetowata, cala, 

gladka, zylasta, bialo-zóltawa przysadka. Kwiaty blado-zólte, przy- 

jemnie pachnace. Dzialy kielicha podluzne, wkleste, po $rodku dwie- - 
ma plamkami blyszezacemi oznaczone. W'eiecia blizny stulone. 
Owoce czyli orzeszki gruszeczkowato-kuliste, pieciu wystajacemi 
ieberkami wpodluz oznaczone, dosyé twarde, brunatne , zwykle 
lziarnowe. Drewno biale, lekkie i miekkie. Dekandol utrzymuje, 
ie ten gatunek lipy nigdy tak wysoko Jak nastepny nie wyrasta. 

516. T. x1cRoPBYLLA: foliis cordato-subrotundis acumina- 
— (LI. zwyczajna) . tis argute-serratis glabris ad axillas 

venarum subtus barbatis petiolo vix 
longioribus, fructibus subglobosis 
vix costulatis tenuissimis fragilibus. 

DC. Prodr. 1. 518. Flor. fran. n. 
4503. Willd. Enum. .Berol. p. 565. 

-Lorek Flor. Pruss. 1. 108, fig. 588. 
Tilia. ulmifolia Scop. Carn. n. 642. 
Tilia parvifolia Spreng. Syst. 1. 57 T. 
Hoffm. Germ. Y. 242. Schk. Handb. 

tab. 141. Bess. Gal.Y. 944. Schlech. 
Berol. Y. 989. Szubert, Opisan. 86. 
Hayne, Avzneig. MI, tab. 46. 'Tilia 
europ. var. y Willd. Spec. Il. 1161. 

LI 
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Przytrafia sie dosyé ezesto w lasach, mianowicie 
w Augustow. Próez tego okolo wsiów, miast w-o- 

erodach, przy drogach prawie wszedzie znalezó Ja 

mozna. Kwitnie w lipcu, zawsze póznié] od poprze- 
dzajacéj. 55 | 

Lipa zwyczajna lub malolis$ciowa do poprzedzajacé] bardzo jest 
podobna iza jeden gatunek od Linneusza uwazana. Lis$cie ma 
mniejsze, glebié] sercowato-wyciete , $piczastem przedluzeniem za- 
koriczone, 1 podobniez na brzegu ostro-pilkowane, z obudwu stron 
gladkie, pod spodem sino-zielonawe i gdzieniegdzie przy zylkach 
rdzawemi, skupionemi wloskami pokryte. K'wiaty mniejsze lecz 
gesciéj zebrane, bledsze, stabszego zapachu, 1 o dwa lub 3 tygodnie 
pózniéj sie. rozwijajace. Preciki wolne, a wciecia blizny gwiazd- 
kowato rozlozyste. Owoce mniejsze, okraglawe, ku nasadzie zwe- 
zone, w wiérzcholku czestokroé uwiericzone maletkim koniuszcz- 

kiem; powierzchnia ich jest gladka, zeberka niewyrazne a okrycie 
cienkie i kruche. Drewno téj lipy ma byé twardsze i do opatu zda- 
tniejsze. 

Rzed trzyslupkowy | (Trigynia). 

248. DELPHINIUM. OSTRÓZKA. 

Kielich 5listkowy, farbowany, nieforemny, z listkiem gór- 
nym w ostroge na dól skrzywiona, przedluzonym. Platków 
w koronie 4, z któryeh dwa wyZzsze ostrogowate. Zawiazki 
mniéj wieeéj nasadami spojone. Szyjki pojedyneze. Torebek 
1— 3, odosobnionyeb, jednosciennych, 1komórkowych. Osa- 
dnik nasion na wewnetrznym brzegu torebek. 

571.D. cossornmpa:caule erecto subglabro, divaricatim 
(O.zboiowa) ramoso, floribus paucis laxe racemo- 

sis , pedicellis bractea longioribus, ca- 

psulis glabris. 
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DC. Prodr. Y 51. Ejusd. Syst. I. 
943. Flor. fran. n. 4614. Willd. Spec. 
IL. 1226. Enum. Berol.p. 513. Scop. 
Carn. n. 651. .Krock. Siles. n. 8831. 
Foth Germ. H. 589. — Spreng. Syst. II. 
616. Hoffm. Germ. 1. 244. Pers. Syn. 
II. 82. .Bess. Gal. Ll. 344. ScMech. Be- 
rol..p. 295. BF. Comp. I. 106. .Lorek 
Flor. Pruss. tab. 109, fig. 584. Del- 
phinium nectaris monophyllis Lin. 
Flor. Suec. n. 475. Delphinium sege- 
tum Lamar. Flor. fran. Delphinium 
segetum flore coeruleo Vaill. Paris. p. 
46. Ostrozka: Consolida regalis Syren. 
stron. 442. 

Rosnie miedzy zbozem. Kwitnie od czerwca do 
. Jesieni.. (2 

Ma lodyge na stope lub póltory wysoka, prosta, walcowata, 
w górze niemal-zupelnie gladka, u dolu delikatnemi wloskami po- 
rosla, na galezie rozlozyste podzielona. Liscie bezogonkowe, glad- 
kie, a wciecia ich sa szezuple, równowazkie, cale, dolnych cokol- 

wiek szersze i troche omszone. Kwiaty fioletowo-blekitne, na wiérz- 

cholku lodygi 1 galazek w rzadkie, prosto-stojace grona zebrane. 
Rozek czyli ostroga. dosyé dluga, brudno-zóltawo-fioletowa, ze- - 
wnatrz delikatnie omszona. Nitki precikowe u dolu blonkowato- 
rozszerzone, glówki drobne, zólte. Torebka pojedyneza, omszona, 
podluznie-pekajaca; ziarna katowate, czarne, wloskami porosle. 

294. ACONITUM. Z70JAD. 

Kielieh 5listkowy, o listkach farbowanyeh, nieforemnych, 
opadajaeyeh lub wiedniejaeych; górny listek wklesly, obszer- 

ny, w ksztaleie helmu sklepisty, 9-boezue okraglawe, dwa 
za$ nizsze podluzne. Platków. w koronie pieé (lub wieeéj), 

. tojest trzy malenkie luszezkowate, ezgsto w preciki zmienia- 
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jace sie, dwa za$ bardzo dlugo-pazuogeiowe (za miodniki 
uwaZane), w helmie ukryte, w wierzclolku woreezkowato 
(ezyli kapturkowato) rozszérzone; duo woreezka (ezyli wierz- 
cholek platka) stwardniale, na zewnatrz zakrzywione, brzeg 

za$ otworu w warge podluzua, wyeieta. przedluzony. Torebek 

zazwyezaj 3, wieloziarnowych, podluzuycli, Spiezastych. 

570. A. NAPELLUS: floribus dense spicatis vellaxe pani- 

(T. mordownik) culatis, galea semicirculari, raro navi- 
. eulari, sacco cucullorum subconico, 

calcare brevi crasso inclinato, alis sta- 

minum cuspidatis vel evanescentibus, 
folorum lobis cuneatis pinnatisectis, 
ovariis 3 raro 5, glabris vel pilosis. 
DC. Prodr.l. 62. Flor.fran. n. 4682. 

Suppl. p. 642. Spreng. Syst. 1I. 622. 
Krock. Siles.n. 835. Schk. Handb. tab. 
145. Aconitum foliorum laciniis line- 
aribus superne latioribus linea. exara- 
tis Lin. Flor. Suec. n. A1. Aconitum 
vulgare, strictum, Neubergense, tauri- 

cum et eriostemum .DC. Syst. I. 911 
et squ. Aconitum napellus et tauricum 
Pers. Syn.1l. 83. Aconitum napellus, 
Koelleanum, tauricum, laetum, Clusia- 

num, acutum, Hoppeanum, augustifo- 
lium, laxum, callybotryon, amoenum 

et strictum B F. Comp. Flor. Germ. 1. 
110 et squ. Zly mniszek, Mordownik: 
Napellus, Thora Syren. stron. 1387. 

W wielkim.— lesie sosnowym kolo Zamo$cia 
1829 r. Kwitnie od lipca do jesieni.. 7]. 

Zodyga okolo 2 lokci wysoka, prosta, walcowata, liscista, glad- 

ka, u dolu pojedyncza , w górze galezista. Liscie ogonkowe , dolne 

Tom IL  * B] 
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wieksze, wydsze .Stopniowo coraz mniejsze i krócéj ogonkówe, 
gladkie, nieco polyskujace sie; górna ich powierzchnia ciemno-zie- 
lona 1 ma po sobie. rowkowate zylki, a spodnia bledsza. o zylkach 
wystajacych, wydatnych; wszystkie dziela sie prawie do nasady na 
3 klapki, z których dwie boczne jeszeze sa wciete, o wcieciach do 

$rodka dochodzacych, ztad caly lisó niby 5klapkowym byé sie zdaje. 
Klapki u dolu klinowato-zwezone, glebiéj lub plycé] weinane Iub 
zabkowane, o zabkach. niemal-jajowatyceh 1 $piezastych. Kwiaty na 
wierzcholku lodygi w klos mnió] wiecéj dlugi zebrane, tadziez na 
galazkach ponizéj wyrastajacych osadzone, wielkie, ciemno - fiole- 
towo-blekitne...Szypulki. równie jak 1 ogonki zupelnie gladkie. 

Helm znacznie wypukly, tepy, boezne platki w wiérzcholku ukosnie 
zaokraglone, ku nasadzie szezuplejsze, na wewnetrznéj powierzchni 
i na brzegu delikatnemi, krótkiemi wloskami porosle: platki dolne 
podluzne, tepe, gladkie lub na brzegu podobniez nieznacznie rzeso- 
wate. Roslina ta wszedzie niemal w ogrodach wiejskich hodowa- 
na, do truciznowych nalezy; mianowicie J6j korzeü dla ludzi 1 zwie- 
TZat wielce ma byé niebezpiecznym.. Licznym podlega odmianom , 
a szczególniéj: 1. Co do kwiatostanu: miewa klos gesty lub rzadki, 
wiechowaty lub z kilku tylko kwiatów zlozony. 2. Co do ksztaltu 
helmu, koloru i wielkosci kwiatów: trafiaja sie odmiany z helmem 
pólokraglym , sierzpowato-czolenkowatym, lub wzniesionym i pra- 
wie-stozkowatym. Kwiaty za$ bywaja ciemno-blekitno-fioletowe, 
czasem blekitno-purpurowe lub niebieskie: niekiedy sa blekitne, 

bialo-nakrapiane albo jednostajnie biale. 3. Co do lisci, weiecia ich 
bywaja juz dlugie, szezuple, równowazkie, $piczaste, juz krótsze, 
szersze 1 tepe.. 4. Co do powierzchni ; ta bywa na wszystkich cze- 

S$ciach. gladka, albo mniéj wiecéj omszonait. d. Odmian takich 
Seringe, w Prodrom. Dekandola, 29 wylicza; wiele z nich autoro- 

wie za oddzielne gatunki mylnie poczytali. 

350. ISOPYRUM. PRZYJEMKA. 

-Kielieh 5listkowyv, o listkach do platków korony podo- 
bnych, opadajaeyeb. Platków pieé, równych, rureczkowatyeh, 
2wargowyclh, z warga, zewuetrzna, rozeigta. Torebki bez- 

szypulkowe, podluzne , splaszezone, bloniaste, Tkomórkowe, 

wielonasienne. Ziarna bardzo drobne, kropkowane. 
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511. L rHALICTROIDES: capsulis 1— 3, sepalis obtusis, ra- 
(P. rutewkowata) ^ dice repente fasciculata aut gru- 

mosa, petiohls basi in auriculas 
membranaceas dilatatis. 

DC. Prodr. l 48. Ejusd. Syst. 
L.323. Lin. Syst. Willd. Spec. V. 
1334. Enum. Berol. p. 591. Jacqu. 
Austr. tab. 105. Scop. Carn. m. 
695. Spren. Syst. 11.469... Krock. 
Siles. n. 890 vol. M. tab. 22. Hoffm. 

Germ. 1 258. Pers. &yn. M. 107. 
Dess. Gal. 1. 562. Enum. Volh. n. 
23. BF. Comp. 1. (42. Lorek Flor. 
Pruss. tab. 115, f. 620. Gaertn. de 

fructib. I. p. 312, tab. 65. fig. 5. 

Helleborus thalictroides DC. Flor. 
fran. n. 4661. Fontanella tertiaria 
Kluk, Dyke. YI. 9. 

Dosyé rzadka roslina. Znajdowalem Ja kolo 
Warszawy w lasku Bielaüskun. Kwitnie w kwietniu 
Aw maju. ?] 

Korzeü wlóknisty, lazacy, o wlóknach nitkowatych, w górze 

nieco zgrubialych.. 4;odyga na kilka cali: wysoka, delikatna, walco- 

wata, pojedyneza, zupelnie jak i inne téj rosliny czesci, gladka, 

u dolu bezlistaa. Liscie korzeniowe . pospolicie zadne, lodygowe 
nizsze 3 z jeduego punktu wyrastajace, ogonkowe, 3klapkowe 
ezyli raczéj 3listkowe, o listkach klinowatych, ogoneczkowych, te- 
pyeh, w wierzcholku 2:]ub 3 razy weietych, a kazde wciecie 2 lub 
3zabkowe.  Wyzsze li$cie maja ogonki krótsze albo zadne, 1 sa 

nieliczne, naprzemianlegle, zreszta do tamtych podobne. Ogonki 
w nasadzie malemi, okraglawemi, blonkowatemi przysadkami po- 
chewkowato-otoczone. Kwiaty szypulkowe, z katów lisci poje- 
dynezo-wyrasta]ace, nieliczne. Platków w koronie (za kielich uwa- 

 4ané]) pieé, owalnych, tepych , bialych ; miedzy niemi znajduja sie 

bardzo szezuple, rureczkowate .miodniki, za korone poczytywane. 
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Precików od 16 do 20, czasem troche wiecéj. Owoców 9 lub 3, S 
jajowatych, plaskawych, szyjka w wiérzcholku zakoczonych. 

Rzgd pigciostupkowy — (Pentagynia). 

2351. AQUILEGIA. ORLIK. 

Kielich 5listkowy, opadajaey, farbowauy, do platków ko-- 
rony podobny. Platków 5, w górze ziejacych, 2wargowych, 

0 wardze zewnetrznéj wielkiéj, plaskiéj, wewnetrznéj dro- 
bnéj. Kazdy przedluza sie ku dolowi w ostroge szezupla, 

wydrazona, w wiérzcholku stwardniala, zpomiedzy listków 

kielichowych wystajaca. Zawiazkow 5, tylez torebek wznie- 
sionych, 1komórkowych, wielonasiennych, szyjkami zakon- 

ezonych, brzegiem wewnetrznym w górze pekajaeych. 

512. A. vurcARIs: calcaribus incurvis, capsulis villosis, cau- 
(O. pospolity) le folioso multifloro, foliisque glabrius- - 

culis, stylis stamina non superantibus. 
JDC. Syst. 1. 334. Ejusd. Prodr..I. 50. 

Flor. fran. n. 4671. Willd. Spec. ll. 

1245. Enwm. Berol.p. 511. Scop. Carn. 
n. 656. Krock. Siles. n. 839. Roth Germ. 
II. 592. Pers. Syn. Il. 85. Spren. Syst. 
II. 630. Bess. Gal. I. 347. Schech. Be- 
rol. p. 295. B.F. Comp. L (14. . Lorek 
Flor. Pruss. tab. 109, fig. 588. Gaertn. 
de fructib. Yl. tab. 118, fig. 3. .Hayne, . 
Arzneig. MI. tab. 6. Aquilegia (vulgaris). 
nectariis incurvis Lin. Flor. Suec.n. 418. 
Aquilegia officinarum sylvestris flore . 
coeruleo et puniceo Vall. Paris. p. 15. 
Orlik albo Cynowod: Aquilina vel Aqui- 
leja Syren. stron. 901. 
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W lasach, gajach i zaroslach. Kwitnie w czer- 
wcu, lipeu. ^]. 

Orlik pospolity dorasta cezasem lokcia lub wiecé] wysokosci. 
Ma lodyge prosta , nieco-galezista, mnié] wiecéj mianowicie w gó- 

rze omszong. Li$cie korzeniowe wielkie; dlugo-ogonkowe, lody- 
gowe dolne mniejsze; jedne i drugie 2 razy troiste, o listkach prze- 
wrotnie-jajowatych, w nasadzie klinowato-zwezonych. Trzy z nich 
na srodkowéj odnodze: glównego ogonka osadzone, bezogoneczko- 
we; na odnogach za$ bocznych bedace, ogoneczkowe; wszystkie 
3klapkowe lub rozmaicie wcinane, o wcieciach tepych, zupelnie 

gladkie, pod spodem sino-zielonawe. Najwyzsze li$cie sa bezogon- 

kowe.i zlozonez 3 podluznych, mniéj wiecéj calych, tepych, zreszta 
tamtym podobnych listków. —KKwiaty wielkie 1 piekne , niebiesko- 
fioletowe, zwisle; ich szypulki tak jak i ogonki lisciowe, delikatne- 
mi wloskami bialemi porosle. Odmiana z kwiatem czerwonawym 

 niekiedy sie przytrafia. Orlik pielegnowany ww ogrodach, miewa 
kwiaty pelne, blekitne, biale, cieliste, rózowe, purpurowe lub mie- 

szanina tych kolorów w rózny sposób ubarwione. 

252. NIGELLA. CZARNUSZKA. 

Kieliel: 5listkowy, farbowany, do platków korony podo- 
bny, otwarty, opadajaey. Platków w koronie 3— 10, ma- 
lyeh, dwuwargowyeh , paznogeiem miodnikowym opatrzo- 
nych. Zawiazków 5.— 10. Tylez owoców ezyli torebek muiéj 

wigeéj z soba, zroslych, szyjkami przedluzonemi dziobkowa- 
to-opatrzonyeli, brzegiem wewnetrznym w górze pekajacych, 

wieloziarnowyeh. Osadnik nasion do wewngtrznego kata to- 

rebek podluznie-przymocowany. 

518. N. ARVENSIS: antheris apiculatis, stylis 5— 7 extus 
(C. polna) ^ circinnatim revolutis , capsulis laevibus 

in fructum obconicum basi angustatum 
ultra medium connexis, caule glabro, 

ramis subdivergentibus. 
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JDC. Syst. 1. 329. Ejusd. Prodr. 1.49. 
Flor. fran. n. 4669. Lin. Willd. Spec. V. 
1248. JAEnum. Berol. p. 918. Spreng. 
Syst. II. 631. Scop. Carn. n. 651. Krock. 
Siles. n. 842. ^ Roth Germ. YI. 574. 
Schk. Handb.1.140. Pers. Syn. lI. 85. 
Hoffm. Germ. Y. 246...Bess. Gal. 1. 848. 
Schlech. : .Derol. T. 996. .BF. Comp. 
L 715. Hayne, Arzneig. Vl.tab. 17. . 
Nigella arvensis cornuta Vaill. Paris. p. 
144. : 

Na polach, miedzy zbozem (W Krakow. Lubel. 
w okolicach Kazimierza, w obwodzie Opatow. kolo 
miasta Ostrowea.). Kwitnie od lipea do jesient. (7) 

Polna ezarnuszka dorasta okolo !/ stopy wysokosci. ..Lodyge 

ma prosta, kaüciasta, u dolu pojedyneza, w górze rozgaleziona, 

o galeziach naprzemianleglych, rozlozystych, gladkich. Liscie glebo- 
ko na szezuple, równowazkie dzialy rozciete. Kwiaty na wierzchol- 
ku galazek, pojedyncze, prosto-stojace, blado-niebieskawe. Glów- 

ki pylkowe 2ólto- zielonawe, w wiérzcholku maleükim kofczykiem 
opatrzone. Torebek 4 lub 5 gladkich, podtuznych, od nasady pra- 
wie do polowy z soba zroslych i szyjka dluga zakoüezonych. 

914. N. SATIVA: antheris muticis, capsulis murieatis in fru- 

(C. ogrodowa) ctum ovatum ad apicem usque connexis, 
caule erecto pilosiusculo, floribus nudis. 

DC. Syst. 1. 830. Ejusd. Prodr. Y. 49. 
Flor. fran. Suppl. p. 640. Lin. Willd. Spec. 
II. 1248. . Enwm. Berol. p. 578. Roth 
Germ. 1l. 594... Spreng. Syst. 1. 631. 
Krock.. les. m. 849. Pers. Syn. M. 85. 

Hojfm. Germ. L.240.. B.F. Comp. I 116. 

- Gaertn. de fructib. Yl. tab 117, f. 2. 

Dziko ro$uie.;w krajach poludniowéj Europy, 

na wyspie Krecie, w Egipcie, w ladyach, a dla 
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ziarn korzennych wszedzie uütrzymuje sig w ogro- 
dach. Kwitnie w lipcu, sierpn.. (3) 

Czarnuszka ogrodowa.ma lodyge prosta, pojedyneza lub galezi- 
sta, waleowata , na stope lub dwie wysoka, delikatnie mianowicie 

przy nàsadzie omszona. Weiecia li$ci równowazkie, nieco szersze 
jak u poprzedzajacéj, i tak jak i ogonki cokolwiek omszone. Kwia 
iy szypulkowe, téjze prawie co i u polnéj wielkosci , brudno-bia- 

lawe, zielonawe lub blado-blekitne. Glówki Jajowate, tepe, i bez- 
bronne. Torebek 5, najezonych, 1 az do wierzeholka zroslych z soba: 

w Jeden owoc jajowaty, pieciu szyjkami wzniesionemi uwienczony, 
i w wierzcholku miedzy szyjkami otwierajacy sie. Ziarna katowate, 

- ezarne, czasem cytrynowo-zólte, wlasciwego aromatyeznego smaku 

izapachu. Kwiaty miewa niekiedy pelne (Ogrodnictwo Zügry.: 
I. 66. Kluk, .Dyke. M. 141. Reichart. Ogrod. warzyw. 353). 

515. N. DAMASCENA: antheris muticis, carpellis 5 laevibus 
(C. rzymska) ^ bilocularibus in capsulam, ovato-glo- 

bosam ad apicem usque connexis, flo- 

ribus involucro folioso. cinctis, sepa- 
lis patentibus. 

. DC. Prodr. Y. 49. ' «Ejusd. Syst. I. 
391. Flor. fran. n. 4668. Lin. Wild. 

Spec. II. 1248... Egum. Berol. p. 501. 

Roth. Flor. Germ. lH. 593... Krock. S&- 

les. m. 841. Spreng. Syst. II. 631. 
Hoffm. Germ. 1. 246. Schk. Handb. 

tab. 146. Pers. Syn.ll. 85. B. F. Comp. 
716. Gaertn. de fructib. Y, p. 174, 

tab. 118, fig. 1. Nigella involucrata 
Moench, Meth. 314. 

Dziko rosiie miedzy zbozem w polud. krajach 
Europy, u nas zasiewa sig w ogrodach. Kwitnie 

w lipe. sierpn.. (3 
'Ten gatünek na piérwszy rzut oka odznacza sie od poprzedzaja- 

cych okrywa, zlozona z wielu listków na szezuple, prawie-wlosko- 
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wate. wciecia podzielonych, która kwiat otacza i dluzsza jest od nie- 
go. Kwiaty ma wielkie, wierzeholkowe, blekitne, czasem biale, 
pojedyneze lub dubeltowe, a listki kielicha rozlozyste. Owoc wielki, 
prawie-jajowo-kulisty, 5 szyjkami zakoüczony; sklada sie on z 5 
gladkich, 2komórkowych torebek, az do wierzcholka z soba spojo- 
nych ; wewnetrzne komórki wypelnione sa nasieniem , zewhetrzne 
zas obszerne, wzdete i puste. Ziarna katowate, czarne, aromatycz- 

ne. Glówki pylkowe tepe. ; 

Rized wieloslupkowy . (Polygynia). 

958. CLEMATIS. POWOJNIK. 

Kielich zaden lub bardzo drobuy, 2klapkowy. Platków 
W koronie 4—35, podluzuych. Torebki liczne, dlugire ogon- 
kiem, zwykle piórkowatym zakohezone. 

516. C. zgECTA: caule erecto, foliis pinnatisectis, segmen- 
(P. wyprosto-. ts petiolulatis ovato-lanceolatis integer- . 

wany) rimis. 
DC. Prodr. Y. 2. Ejusd. Syst. I. 133. 

Plor. fran. n. 4592. Lorek Flor. Pruss. 
tab. 111, f. 597. Lin. Willd. Spec. II. 
1294. Znum. Berol. p. 583. Scop. Carn. 
m. 667. Jacqu. Austr. tab. 291. Spreng. 
Syst. 1. 667. Roth, Germ. II. 596. Schk. 

- Handb.t. 151. Krock.Siles.n. 851. Hojfm. 
Germ. Y. 250... Pers. Syn. Il. 100. Bess. 
Gal.1.359. BF. Comp.l. (23. Kluk, 
Dyke. 1. 138. Clematitis erecta Moench, 
Meth. 104. Pryszezeniec albo Pryskirnik: 
Flammula,Flammula Jovis Syren. str. 316- 

W. ekolicach Wachocka 1 Kazimiérza. toppine 

w ezerwc. lipe. 2]. 
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Ma lodyge prosto-stojaca, waleowata, aladka, kilku stóp dorasta- 

jaca. Liscie wielkie, przeciwlegle, nieparzysto-pierzaste, a listki ich 
podobniez przeciwlegle, jajowate, ogoneezkówe, cale, w wiérz- 
cholku mniéj wiecéj $piezaste, pod spodem zylkami wyraznemi 
oznaczone, dolne wieksze, górne mniejsze. K wiaty biale, na wierz- 
cholkulodygi w wiéche prosto-stojaca zebrane. Platków 4 (lub 5) lan- 
cetowatych, 3nerwowych, zewnatrz nieco-omszonych. Owoc okra- 
glawy, splaszezony. zólto-brunatny, xa obudwu powierzchniach 
zmarszezkami okryty, okolo 3 lin. dlugi 1 prawie tylez szeroki, 
w wierzcholku dlugim, piórkowatym, bialym ogonkiem zakofezo- 
ny. Roslina nader ostra, trujaca, jak 1 wszystkie tego rodzaju ga- 
tunki. 

511. C. VITALBA: caule scandente, folis pinnatisectis, seg- 
(P. wiciowaty) mentis ovato-lanceolatis dentato incisis 

acuminatis basi truncato-cordatis, pe- 
dunculis folio-subbrevioribus. 

JDC. Prodr.Y. 8. Ejusd. Syst. Y. 139. 
Flor. fran. n. 4590... Lin. Willd. Spec. I. 
1292. Enum. Berol. p. 583. Scop. Carn. 
n. 669. Jacqu. Austr. tab. 908. Roth. 
Germ. Yl. 595. — Krock. Siles. n. 859. 
Spreng. Syst. II. 668. Pers. Syn. Y. 100. 
Hoffm. Germ. I. 249. BF. Comp. 1.722. 
Schk. Handb. tab. 151. Wodzicki, Y. 159. 

Szubert, Opis. 261. Gaertn. de fructib. T. 
p. 353, tab. 14, f. 3. Clematis sepium 

Lamar. Flor. fran. Clematis sylvestris 
latifola Vall. Paris. p. 39. 

W Lubeisk. kolo Kazimierza. Kwitnie w lipcu, 

sierpn. 5 : 
Lodygi ma cienkie, wiciowate, kaüeiaste, nieco omszone, roz- 

pinajace sie po drzewach i wszelkich roslinach przyleglych, czesto- 
kroé do 10 stóp dlugie. Liscie nieparzysto-pierzaste, dolne 35list- 
kowe, wyZsze 9listne. Listki ogonkowe, sercowate, mniéj wiecéj 
Spiczaste, cale lub grubo - nierówno-zabkowane, delikatnemi wlo- 
skami pues Gietkie ich ogonki chwytàjac sie hpaeiaslu na- 

om 1i. 
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ksztalt wasów sie.skrecaja. Kwiaty wierzcholkowe. wiechowate , 

o szypulkach prosto-stojacych, 3dzielnych. Platków' w koronie'4 lub 
. 9, podluznych, tepyceh, w nasadzie'zwezonych, bialawym kütnerem 
zewnatrz okrytych.: Nitki: precikowe | w* waüerzcholku rozszerzóne: 
Owoe jajowaty, splaszezony, spiezasty, nieco mniejszy jak w gatun- 
ku poprzedzajacym, dina piórkowatym, dlugim ogonkiem. zakori- 

czony. 

254. ANEMONE. SASANKA. 

Okrywa 3listkowa, od kwiatu nieco oddalona, o listkach 
rozmaicie weinanyeh. —Okryceie kwiatowe pojedyneze, do 
platków korony podobne, 5 — Llistkowe. Owoee ezyli to- 
rebki jednoziarnowe, liezne, w ogonek dlugi, brodkowaty: 
przedluzone, lub bezogonkowe, na dnie waleowatém umie- 
SZCzone. 

AÀ) Züarna czyli torebki ogoniaste- (Sank: PULSATILLA ). 

518. A. PATENS: foliis ternati-sectis hysterantheis, seg- 

(S. otwarta) mentis tripartitis, lobis apice desunt 
sis, flore erecto-patente. 

DC. Prodr. L: 16... Ejusd. Syst. I. 191. 
Lin. Willd. Spec. I1. 1272. Roth Germ. 
IL 603. Krock. Süles. n. 846. Schlech. 
Berol. Suppl. p.252. Pers. Syn. IL. 96. 
Bess. Gol. I 348. Pulsatilla patens Gilib. 
Lith. n. 343. Spreng. Syst. II. 664. Willd. 
Enum. p. 580. Bess. Volh. p. 22. Lovek 

Flor. Pruss. tab. 110, fig. 590. | 

Przytrafia sie gdzieniegdzie na wzgórkach su- 
chych. Kwitnie. wezesnie z wiosny. ? 

W 'czasie. kwitnienia zaledwie na 5 lub 6 cali wysoki, póZniéj 
do pól lokcia wyrasta. Malodyge czyli glabik jednokwiatowy, miek- 
kiemii wloskami okryty, prosto-stojacy, w srodku wydrazony. Kwiat 
wielki, fioletowy, predzéj od lici rozwijajacy sie; sklada sie z 5 lub 6 
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podlugowatych, rozlozystych;zewnatrz wloskami miekkiemi,szaremi 
okrytyeh, 1 /; —1?/, cal. dlugich , à5—9 lin. szerok. platków. Preci- 
ki1glówki pylkowe zólte. Szyjki zwykle od preeików. dluzsze, blizny . 
blado-fioletowe. Okrywa na '/4 —1 cal od kwiatu odlegla, na wcie- 

eia liczne , równowazkie , szezuple, kosmate podzielona. Liscie ko- 
rzeniowe po okwitnieniu pokazujace sie, dloniasto-wcinane; listek 
$rodkowy:- trójdzielay, :boczne.zas .dwu lub:3dzielne, o dzialach 
równowgzkich lub prawie równowazko-lancetowatych, $piczastych, 

kosmatych.  Torebki cezyli ziarna dlugim, piórkowato -kosmatym 
osonkiem opatrzone. Dekandol w swoim Systemacie przyrodzonym 
nadmienia, ze w Polsce ten gatunek biale miéwa kwiaty; podobnéj 
yet doen nigdy mi sie widziéc nie zdarzylo. 

: 1 9. A. PRATENSIS: foliis pinnatisectis, segmentis multipar- 

y (io ewisla) "titis, lobis lin canna flore pendulo, 

| sepalis 6 erectis apice reflexis. 
DC. Syst. . 192. Ejusd. Prodr. I. 

AT... Flor. fran. m. 4609. | Lin. Spec. 

Willd. Spec. 1I. 1214. oth, Germ. IL. 
604. Schk. Handb. tab. 150. — Krock. 
Siles. n. 849, tab. 15." Hojfm. Germ. I. 
947. Pers. Syn. Y. 9T. Schlech. Berol. 
1 399. BF. Comp. l. 718. Hayne, Arz- 
netg. Y,1ab. 23. Anemone pedunculo 
involucrato, petalis apice reflexis, foliis 

bipmnatis Zn. Plor. Suec. n. 482. 
Pulsatilla..pratensis Willd. Enwum. p. 
581. ;Spreng. Syst. 1I. 663. Lorek Flor. 
Pruss. tab. 110, f. 593.Pulsatilla reflexa 

: - — "Gib. Lith. n. 344. 

Na.wzgórkach nieurodzajnych, na slortice wysta- 
wionych, nad brzegami lasów suchych | (Kolo Eorn- 

zy na wzgórzach. vm Narwig pospolity.). Kwitnie 
wezesnie. z wiosny. E 
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Ma korzeni gruby, niemal-pojedynezy, gleboko 'w ziemie wcho- 
dzacy. Lodyge walcowata, prosta, jednokwiatowa, zewszad dlu- 

giemi, welniastemi wlosami mianowicie w mlodosci porosla, z po- 
czatku na kilka cali, pózniéj na 2 lub 3 stopy wysoka. Ogonki 
w nasadzie mocno-rozszerzone, prawie-pochewkowate, gestym, bia- 
lym wlosem okryte. Lisci zwykle 3 lub 4 pierzasto - siecznych, 
a kazdy ich dzial zlozony jest z licznych weieé , szczuplych, równo- 
wazkich, spiczastych , nieco-kosmatych, kupka wlosków bialych po- 
spolicie. zakotezonych. Okrywa kwiatowa sklada sie. podobniez 
z weieészezuplych, dlugich, równowazkich, calych lub w wierzchol- 
ku 2—3 razy siecznych. Kwiat mniejszy jak w gatunku poprzedza- 
jacym, zwisly, brudno-fioletowo - purpurowy, w nasadzie stulony; 
platki jego zewnetrzne szersze sa od wewnetrznych , podluzno-ja- - 
jowate, tepe, w nasadzie nieco rozszerzone, wewnuetrzne dluzsze, 

u dolu zwezone; wszystkie zewnatrz kosmate , w wierzcholku nie- 

co odgiete. Gruczolki miodnikowe (czyli raczéj preciki niewyksztal- 
cone) zielonawe, krótko-szypulkowe, miedzy precikami a platka- 
mi osadzene. Glówki pylkowe zólte, szyjki u dolu welniste, dluz- 
sze od. precików. Kazde ziarno przedluza sie w wierzcholku w o- 
gonek, piórkowaty, nieco skrzywiony. 

580. A. PULSATILLA: foliis pinnatisectis , segmentis multi- 
(S. dzwonkowata) partitis, lobis linearibus, flore subnu- 

tante, sepalis 6 patentibus. 
DC. Syst. Y. 191. Ejusd. Prodr. I. 

17. Flor. fran. n. 4608. Lin. Wuld. 
Spec. II. 1274. Roth, Germ. II. 608. 
Pers. Syn. IL 96. Hoffm. Germ.Y. 247. 
Dess. Gal. Y. 349.  Schech. .berol. I. 
298. BF. Comp. Ll. 11. Gmelin Flor. . 
Sibir. IV, p. 195. Hayne, Arzneig. 1. 
tab. 22. Anemone pedunculo involu- 
crato, petalis rectis, foliis bipinnatis 

Lin. Flor. Suec. n. 481.  Pulsatilla 
vulearis Willd. Enwm. .Derol. p. 581. 
Spreng. Syst. 1L. 663. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 110, fig. 592. Pulsatilla 
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folio crassiore et majore flore Vaill. 

Paris. p. 166. 

Przytrafia sig na wzgórkach trawiastych, na miej-- 

scach suchych mianowicie pod lasami. —Kwitnie 

wcezesnie na wiosne. ^| | 
Do poprzedzajacego podobny; lecz rózni sie kwiatem wiekszym, 

troche schylonym , bledszego fioletowego koloru; platkami szersze- 

mi, roztwartemi, w wierzcholku bardziéj tepemi, nie odgietemi Jak 

w tamtym. Gruczolki miodnikowe szypuleczkowe, miedzy koro- 

na a precikami i tu takze sie znajduja. 

B). Ziarna czyli owoce. bezogoniaste (Zawilec: 
ANEMONANTHEA ). 

581. A. NEMOROSA: foliis ternatim-sectis, segmentis trifi- 
- (S. niestretek) | dis inciso-dentatis lanceolatis acutis, 

involucralibus petiolatis eonformibus , 

sepalis 6 ellipticis. TM 
DC. Syst. Y. 203. Ejusd. Prodr. I. 

20. .Flor.fran.n.4616. Lin. Wild. 

^ Spec. I. 1281. Enum. Berol. p. 581. 

Scop. Carn.n. 660. Krock. Siles. n. 853. 
Roth, Germ. YI. 606. Schk. Handb. tab. 

150. Pers. Syn. Il. 98. Spreng. Syst. 
II. 661. ScAlech. Berol. p. 299. .bess. 

Gal.1. 351. BF. Comp. I. 719. .Lorek 
Flor. Pruss. tab. 111, fig.595. Gmelin, 
Flar. Sibir. IV, p. 198. Hayne, Arzneig, 
L. tab. 24. Anemone seminibus acutis, 
foliolis incisis, caule unifloro Lin. Flor. 

Suec. n. 485. Anemone nemorosa al- 
ba Crantz. Austr. Anemonoides nemo- 

rosa alba verna Vaill. Paris. p. 12. 

W lasach i gajach cienistych pospolity. Kwitnie 
W kwietniu 1 w maju. ^]. | 
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Ma korzert pojedynezy, poziomo pod ziemia rozchodzacy sie, na 
lilka calów d'ugi. brunatny, kruchy, delikatne wlókna gdzienie- 
gdzie puszezajacy. Podyse pojedyneza, pót stopy nieprzechodzaca, 
waleowata, gdzieniegdzie krótkiemi wloskami porosla, czasem - 
zupelnie gladka. Na niéj osadzone sa trzy liscie ogonkowe (za 
okrywe uwazane); kazdy z nich sklada sie ze 3 listków, 3 lub 5 ra- 
zy wcietych, o weieciach. niemal -lancetowatych, w wierzcholku 
zabkowanych, pod spodem nagich lub wloskami pokrytych. Czesto 
cala lodyga, ogonki, tudziez li$cie na dolnéj powierzchni ezerwo- 
nawe. li wiat jeden, wierzceholkowy. Kielich zaden. Platków w ko- 
ronie zazwyczaj 6, ezesto 5 lub T, rzadko 8 lub 9, eliptyczuych , 
w wierzcholku slabo-wycietych, bialych, zewnatrz zazwyczaj mniéj 
wiecéj rózowych. | Nitki biale, glówki zólte. . Torebki czyli ziarna 

troche kosmate, w gtówke zwisla ulozone. 

582. A. RANUNCULOIDES: foliis radicalibus 3—5sectis, seg- 

- S. jaskrowata) - '...: mentis sub-9fidis inciso-dentatis, 
non involucralibus subpetiolatis tri- 

partitis inciso-dentatis, sepalis 
5—6 ellipticis. | 
DC. Syst. 1. 206. Ejusd. Prodr. 

1.90. Flor. fran. n. 4617. Lin. 
Willd. Spec. 1. 1282. Enum. .Be- 
rol. p. 582. Roth, Germ. lI. 606. 
Krock. Siles. 1l. n. 854, tab. 18. 

Hoffm.Germ. Y. 249. Pers. Syn. V. 
98. Bess. Gal. T. 351. Spreng. Syst. 
IL. 662. Scehech. Berol. l. 300. 
BF. Comp. L 119. Lorek Flor. 

- Pruss. tab. 111,9. 596. Gmelin, 

Flor. Sibir. IV , p. 198. Hayne, 

Arzneig. Liab. 24. Anemone se- 

minibus acutis, foliolis incisis, pe- 

talis subrotundis, caule subbiflo- 

ro Lin. Flor. Suec. n. 486. Ane- 

mone lutea. Lamar. Flor. fran. 
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Anemone nemorosa lutea Crantz. 
Austr. Anemonoides nemorosa 
lutea. Val. Paris. p. 12. 

Rosnie w dychze co i poprzedzajacy mlejscach , 
| kwitnie w tymze czasie. 2| 

Z ogólnéj postaci bardzo do poprzedzajacego podobny, rózni sie 
jednak korzeniem krótszym , nieco bledszym, lodyga gladka 1 zwy- 
kle troche nizsza, ogonkami krótszemi, li$ciem gladkim, polyskuja- 
cym sie, majacym weiecia wezsze 1 dluzsze; nakoniec kwiatem 2ól- 
tym, mniejszym, o platkach nieco szezuplejszych, zewnatrz delika- 
tnemi wloskami poroslych, i nasieniem gladkiém. Odimiany o dwóch 
kwiatach na oddzielnych szypulkach wyrastajacych, niekiedy wi- 
dziéé sie daja. 

- 583. A. ALBA: foliis ternatim-quinatimye. sectis, segmen- 

(S. biala). tis apice inciso-dentatis, Weuetteofhes pe- 

tiolatis conformibus, pedicello solitario, 

sepalis 5 obovatis, fructibus hirsutissimis. 
- JDC. Syst. I. 208. Ejusd. Prodr. I. 20 
Pers. Syn. II. 97. Anemone sylvestris var. 

Spr eng. Syst. ll. 662. Bess. Enum. Volh. 
10. Anemone hirsuta Gilib. Lith. n. 341. 

Kolo Lomzy na wzgórzach po lewym brzegu 
Narwi. Kwitnie;w.maju. 2L... 

Jestto najwiekszy z naszych. tego rodzaju gatunków , bo czesto 
. dwóch stóp wysokosci. dorasta. Ma lodyge. zupelnie pojedyneza, 

walcowata, prosta, wloskami hialemi, miekkiemi pokryta; wloski te 

ü dolu sa coraz géstsze; w górze rzadsze i krótsze. Liscie korzenio- 

we w liezbie pieciu lub wiecéj,!nà dlugich, kosmatych ogonkach. 
Skladaja sie zwykle ze 3 listków, w nasadzie klinowato-zwezonych; 
ztych $rodkowy na 3 klapki, boezne za$ na dwie lecz glebsze, po- 
dzielone; wszystkie w wierzcholku weinano-zabkowane 1 drobnemi 
wloskami mianowicie na brzegu i pod spodem porosle. Lisci lody- 
gowych za okrywe uwazanych 3, ogonkowych, palezasto-podzie- 
lonych, o dzialach weinano - Zabkowanych, zreszta korzeniowym 

podobnyeh. Kwiat jeden, wierzcholkowy, bardzo dlugo-szypulko- 
wy, wielki, bialy, zewnatrz czestokroó czerwonawy. Platków 
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- Nw koronie pieé, przewrotnie-jajowatych , tepych, otwartych ,m:ek- 
kiemi wloskami na powierzchni zewhetrznéj okrytych. Ziarna ' 
w. glówke, niemal kulista, zebrane i gestym okryte kutnerem. Dlugo 
poczytywalem ten gatunek za Anemone sylvestris Lin. do którego 
nader jest podobny; lecz tamten 'w koronie ma 6 eliptycznych , ten 
za$ tylko pieé bardziéj okraglawych i tepszych platków ; dno owo- 
cowe w tamtym wloskami piórkowatemi jest porosle (ScAkuhr, 
Handb. tab. 150), w tym okryte gestym, welniastym kutnerem. 
Sprengel jednak obadwa te gatunki za odmiany tylko uwaza, do 
czego 1 Dekandol zdaje sie sklaniaé (7? C. Syst. L. c.). 

- 255. HEPATICA. PRZYLASZCZKA. 

Okry wa 3listkowa, w postaci kielieha do kwiatu zblizo- 

na, Oo listkaeh ecalkowitych.  Okrycie kwiatowe (kororna) 
6—9listkowe, o listkach podwójnym lub potrójuym rzedem 
ulozonych. Torebki (ziarna) bezogoniaste. 

584. H. rRILOBA: folüs cordatis 3lobis, lobis integerrimis 

(P. trojanek) | ovatis acutiusculis, petiolis scapisque - 
subpilosis. 

JDC. Prodr.Y. 22. Ejusd. Syst. IT. 216. 
Flor. fran. n. 4619. Willd. Enum. Berol. 
p.580. BF. Comp. Y. (21. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 110, fig. 589. Anemone he- 
patiea Lon. Willd. Spec. II. 1272. Spreng. 
Syst. IL. 660. Roth. Germ. 1I. 602. Krock. 

ASiles. n. 845. Schk. Handb. tab. 150. 
Pers. Syn. II.. 96. Bess. Gal. I. 348. 
Hojfm. Germ. Y. 247. Schlech. Berol. I. 
301. Hayne, Arzneig. I. tab. 21. Ane- 
mone folüs trilobis integerrimis Lin. 
Flor.. Suec. n. 480. Hepatica nobilis 

- Moench. Method.216. Anemone praecox 
Salisb. Prodr. Trojanek albo wileza sto- 
pa: Trifolium aureum v. nobile, Hepa- 
tica nobilis Syren. stron. (02... 
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W. lasach i gajach listkowych , nieco cieni- 
stych. Kwitnie w kwietniu. 2] 

Korzen pionowy, niby ugryziony, o wlóknach lieznych, dlugich, 
brunatnych, krótkiemi wloskami okrytych. Glabik czyli lodyga - 
zupelnie pojedyneza, walcowata, slaba, bezlistna, jedwabistemi 
porosla wloskami. Liscie korzeniowe dlugo-ogonkowe, w mlo- 
dosci gestemi wloskami okryte (które pózniéj osobliwie na górné] 
powierzchni sa krótsze, ostrze]sze 1 przytulone), w nasadzie serco- 
wato-wyciete, 3klapkowe, o klapkach Jajowatych, prawie tepych, 
calych, maleükim gruczolkiem zakoriezonych. |I&wiat pojedynozy, 
wiérzcholkowy, okrywa 3listna (rzadko 5listna) osloniony. Listki 

okrywy Jajowate, cale, na powiérzchni dolné] Jedwabiste. Platków 
w koronie 6—7 jajowo-lancetowatych, lub przewrotnie podluzno- 
jajowatych , w nasadzie zwezonych, tepych, z wiérzchu pieknie 
fioletowo-blekitnych, pod spodem bledszych, rzadko bialawych. 
Precików okolo 30—40: . ich glówki rózowe,. nitki biale. Piekna 
ta 1 wezesnie kwitnaca roslina, hoduje sie czesto umyslnie w ogro- 
dach, gdzie kwiat jó| rozmaite miewa kolory, jakoto: blekitny, 
fioletowy , purpurowy, czerwony, cielisty, popielaty, bialy, lecz 
nigdy zólty. Odmiana z kwiatem dubeltowym i pelnym, takze 
w ogrodach znajoma. 

256. THALICTRUM. AZUTEWKA. 

Okryeie pojedyneze, 4—Slistkowe, opadajaece. Preeiki 
dluzsze od okrycia. Owoce liczne, bezogoniaste, na dnie 

malenkiém osadzone, juz szypuleezkowe, juz bezszypu- 

leezkowe, podlaznie rysowane, jednoziarnowe. 

a) Owoc szypuleczkowy, trüjgraniasty, z kqtamá skrzy- 
i detkowatenmi. 

585. T. AquILEGIFOLIUM: stipellis ovatis binis ad basin pe- 
(R. orlikowata) ^ tioliramificationum, panicula co- 

rymbosa, fructibus 3quetris. 
JDC. Syst. 1. 169. Ejusd. Prodr. 

L 11. Flor. fran. n. 4605. Lin. 
Tom 1. 5 
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Willd. Spec. YI. 1301... Enum. Berol. 
p. 585. Jaequ. Austr. t. 318... Scop. 
Carn. n. 612. Pers. Syn. V. 101. 
Hoffm. Germ. 1. 951. Bess. Gal. Y. 
854. Spreng. Syst. Tl. 610. BF. Comp. 
I. 723. Gmelin Flor. Sibir. IV. p. 193. 
Lorek Flor. Pruss. tab. 112, fig. 602, 
Thalietrum fructibus pendulis trian- 
eularibus rectis, caule tereti Ln. 
Suec. n. 487. 

. .W gajach, na lakach, w zaroslach (Znajdowa- 

lem kolo Warszawy, Radomia, Eoinzy, Szezuczy- 
na.). Kwitnie w czerwc. lipe. 2] 

Ma lodyge na 3 lub 4 stóp wysoka, gladka, waleowata, wy- 
drazona, pojedyncza lub galezista, sino-zielona lub czerwonawa. 

Liscie wielkie, 3 razy skladane, o listkach nieco okraglawych, sze- 

rokich, w wiérzcholku tepych, w nasadzie troche klinowato - zwe- 

zonych, 3klapkowych lub grubo-zabkowanych, sino-zielonawych, 

gladkich. 'W nasadzie glównego ogonka 1 przy kazdém jego roz- 
galezieniu, znajduja sie dwie jajowate, szérokie, tepe, bloniaste, 

czesto z soba- zrosle przysadki. IKwiaty w wiéche wiérzcholkowa, 

Sci$niona, czyli w baldaszkogron prosto-stojacy, zebrane. Plat- 

ków 4, bialawych lub ezerwonawych, predko-opadajacych. Preci- 

ki liczne, dlugie, maja nitki purpurowe, glówki iólte. Owooc szy- 

puleezkowy , zwisly, 3Jgraniasty, w nasadzie zwezony, gladki, 
. z kantami skrzydelkowatemi. 

b) Owoc bezszypuleczkowy , jajowato - podlu£ny, vysowan. 

586. T. urxvS: caule tereti polline glauco, floribus laxe 
(Ji. mniejsza) paniculatis cernuis 4sepalis, foliorum seg- 

mentis glabris subrotundis apice dentatis 
subtus glaucis, carpellis utrinque acutis 

striato-sulcatis. 
DC. Prodr. Y. 18. Ejusd. Syst. I. 178. 

Flor. fran. n. 4598. Lin. Willd. Spec. 1I. 
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: 1297. Enum. Berol. p. 584. Jacqu. Austr. 
tab. 419. Scop. Carn. n. 614. Roth, Germ. 
II. 597. Pers. Syn. I. 100. Spreng. Syst. 
II. 673. Bess. Gal. l. 353. Hoffm. Germ. 1. 
250. Schk. Handb. tab. 151. .B.F. Comp. 
]. 724... Gmelin. Flor. Sibir. IV , p. 193. 
Lorek Flor. Pruss. tab. 111, f. 598. "Thahi- 
.ctrum folis sexpartitis, floribus cernuis. 

Lin. Flor. Suec. n. 489. 'Thalictrum nutans 
Gilib. Lith. n. 941. 'Thalictrum minus, et 

T. montanum minus, foliis latioribus Va- 
Al. Paris. p. 191. 

Na wzgórkach, miedzach, w zaroslach. Kwi- 

Ine w lipeu 1 sierpn.. ^]. 
Dorasta okolo póltory stopy. wysokosci. Ma lodyge prosto-sto- 

jaca,  prawie-walcowata, gladka, niewyraznie rysowana, nieco 
pogieta, w $rodku wydrazona, niekiedy brudno-ezerwonawa. La- 
Scie 3 razy skladane; listeczki ich. sa. drobne, krótko - ogoneczko- 
we, jajowate lub okraglawe, niektóre cale, spiczaste, inne . 

w wiérzcholku 3—5 razy weiete, o woieciu czyli zabku. $rodko- 

wym wiekszym, spiezastym; wszystkie sq przytém gladkie, sino- 
zielone, pod. spodem zylaste. Kwiaty. drobne, zwisle, w wiéche 
rzadka, wiérzcholkowa zebrane. Platków 4 cielistych, podluznych. 

Glówki pylkowe zólte. Torebki jajowate, po obu koücach zwe- 
zone, $piczaste, podluznie rysowane, orzechowo-zólte. 

587. T. rLAvuM: cauleerecto ramoso suleato, panicula ere- 

(A. Z0dta) . cta multiplici subeorymbosa, folorum 

omnium segmentis cuneiformibus 3fidis 

acutis, carpellis oblique cylindracec ovatis 
striatis. 

Schlech. Flor. Berol. 1. 291. DC. Syst. 
1. 182. Zjusd. Prodr. l. 14. Flor. fran. 
n. 4603. Li. Willd. Spec. M. 1300. 
Enum. Derol. p. 585. Scop. Carn. n. 613. 
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oth. Germ. W. 598. Krock. Siles.n. 864. 
Spreng. Syst. 1L. 672. Pers. Syn. 1l. 101. 
Hojfm. Germ. Y. 251. Bess. Gal. Y. 354. 

. BF. Comp. . 421. Gmelin. Flor. Sibir. 
IV, p. 198. Lorek Flor. Pruss. tab. 111, 
fig. 600. "Thalietrufn pratense Ln. Flor. 
Lapp. (ex IDecand.). 'Thalictrum majus 
siliqua angulosa aut striata Vaill. Paris. 
jum eo 

Na lgkach nieco wilgotnych, w zaroslach, na 
miedzach. Kwitnie w lipe. sierpn. ^7]. 

Ma korzeü la23cy; lodyge prosto-stojaea, mniéj wiecé] galezi- 
sta, w górze rowkowana, gladka, ezesto dwóch stóp, lub nieco 

wiecéj dorastajaca. Liscie 2 lub 3 razy skladane, w saméj nasa- 
dzie pochewkowato-rozszerzone; listeezki ich jajowate, podluzne 
lub klinowate, o krótkich ogoneczkach lub prawie-bezogoneczko- 
we, w nasadzie zazwycza] nierówne, w wiérzcholku pospolicie na 
3 klapki rozeiete, z których srodkowa jest wieksza; niektóre cale; 
wszystkie gladkie, twardawe, na brzegu troche zawinione, z wiérz- 
chu ciemno-zielone, pod spodem bledsze 1 zylkami wystajacemi 
siatkowato przerosle. Kwiaty w mala, wierzcholkowa, wzniesiona 

wiéche zebrane. Platki podluzne, wklesle, zólto-zielonawe. Glów- 

ki pylkowe blado-zólte, nitki biale. Blizny grube, bialawe. 

588. T. ANGUSTIFOLIUM: caule stricto tereti subsulcato , ra- 

(R. szczuplolis$ciowa) dice fibrosa, panicula multiplici 
erecta, floribus erectiusculis, fo- 

liorum segmentis lineari-lanceola- 
tis integerrimis, ultimo. subinciso 
remoto. | 

DC. Syst. 1. 181. Ejusd. Prodr. 
I. 14. Willd. Spec. 1I. 1299. Enum. 
Berol. p. 584. Bess. Gal. I. 358. 
Lorek Flor. Pruss. tab. 111, f. 599. 

Thalictrum angustifolium var. Lin. 
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Spec.Thalictrum angustifolium var. 
a DC. Flor. fran. n. 4601. 'Thali- 
ctrum angustissimum Crantz, Austr. 

Na lakach wilgotnych (kolo Eomzy obficie ro- 
$nie). Kwitnie w ezerwoe. lipe. ?]. 

Ten gatunek latwo od poprzedzajacych mozna rozróznié po 
listkach bardzo szezuplych, równowazko-lancetowatych lub ró- 
wnowdgzkich, skupionych, twardawych, na brzegu zawinionych, 
z wiérzchu nieco l$niacych, pod spodem bledszych; wiérzcholkowy 
listek jest albo caly, albo dwa. lub trzy razy weiety. Lodyge ma 
wyprostowana, walcowata, rysowanda, gladka, wydrazona, do 

dwóch stóp lub wiecéj wysoka. Kwiaty drobne, w wiéche prosta, 

wiérzcholkowa, galezista zebrane. Platków ^w koronie 4, biala- 

wych. Preciki zólte. Stupków 5 lub. 6. Owoce jajowate, krótkie, 
rysami oznaczone. 

254. ADONIS. MIZEK. 

Kielieh Slistkowy, przytulony, o listkaeh niekiedy wol- 

nych w nasadzie. Platków w koronie 9—15 z pazuogeiem 
nagim. Torebki liezne, jajowate, 1ziarnowe, krótka, szyjka, 
zakonezone, do osaduika waleowatego klosowato-przymo- 
cowane. 

589. A. AESTIVALIS: calyce basi hispido, petalis planis ob- 
(M. letni) longis obtusis calyce duplo-longiori- 

bus, carpellhs reticulatis, in spicam 
elongatam laxam dispositis conoideo- 

prismaticis , stylo recto concolori ro- 
stratis, caule subsimplici. 

DC. Prodr. Y. 24. Ejusd. Syst. I. 
223. Lin. Spec. BF. Comp. I. 128. 
Adonis miniataJacqu. Austr. tab. 354. 
Hoffm. Germ. Y. 251. Bess. Gal. I. 
355. Enwm. Volh. p. 22. Lorek Flor. 
Pruss. tab. 112,f.603.. Adonis annua 
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JDC. Flor. fran. n. 4621. Ranunculus 
arvensis foliis chamaemeli, flore phoe- 
uiceo Vaill. Paris. p. 110. 

Rosnie ua polach miedzy zbozem, lecz rzadko 
sie przytrafia (W. Lubels. kolo Zamo$scia.). Kwitnie 
od lipca do jesieni. (3) 

Ma lodyge prosto-stojaea, walcowata, nieco-brózdowana, mniéj 

vwiecéj galezista, gladka lub gdzieniegdzie wloskami porosla, na 
pól stopy wysoka. Liscie podzielone na wciecia szezuple, równo- 
wtzkie, delikatne, $piczaste. Kwiaty male, na wiérzcholku lodygi 
i galazek pojedynezo-umieszezone. Kielich Slistkowy, o listkach 
blado-zóltawych, zewuatrz, mianowicie w nasadzie, wloskami bia- 

lemi gesciéj lub rzadzéj poroslych. Platków 5, 6 lub 5, podluznych 
lub prawie-równowazkich, ciemno-ezerwonych, od kielicha prze- 
szlo dwa razy dluzszych. Owoce pomarszezone, w rzadki klos wal- 
cowaty zebrane.. 

590. A. vERNALIS: foliis radicalibus infimisve abortivis ad 
(M. wiosenmy) Squamas subvaginantes reductis, mediüs 

et summis sessilibus multifidis, lobulis 

integerrimis , carpellis velutinis , petalis 
10— 12 oblongis subdenticulatis. 

JDC. Prodr. 1. 24. Ejusd. Syst. 1. 224. 
Flor. fran. n. 4622. Scop. Carn. n. 618. 
Jioth. Germ. 1l.624. Spreng. Syst. ll. 
645. Krock. Siles. n. 867. .Schl. Berol. 
1. 302. Hoffm. Germ. I. 252. Dess. Gal. 
I. 355. BF. Comp.1. 129. Schi. Handb. 
iab. 152. Adonis vernahs et apennina 
Lin. Willd. Spec. 1L. 1304 et squ. Enum. 
Berol. p. 586. Pers. Syn. 1I. 102. Gaer- 
tner de fructib. .. p. 355, tab. (4. Hay- 
ne, Arzneig. IV. tab. 11. Adouis flore 
dodecapetalo ,.. fructu ovato Lun. Plor. 

Suec. n. 492. Adonis Apennina Jacqu. 



POLYANDIHR ! 4. 89 

Austr. tab. 44. Adonis helleborus Crantz. 
Austr. Gorzykwiat: Consiligo, Elleborus 
Hippocratis, Elleborum ferulaceum The- 
ophrasti Syren. p. 1472. 

. Na wzgórkach suchych, gliniastych , lecz rzad- 
o (W Risa. Sandomir. tudziez w. Lubels. kolo 
oid Kwitnie w maju. Qs 

We wszystkich czesciach znacznie od poprzedzajaceg 0 wie- 
kszy. Lodyge ma prosto- *stojaea, pojedyneza lub nieco galezista, bró- 
zdowana, gladka, prawie-kolankowata, jednym zwykle w wiérz- 

cholku zakorezona kwiatem. | Liscie bardzo liezne; bezogonkowe, 

gladkie, na weiecia szezuple, równowazkie, $piczaste 1 prawie 

sztyletowate, podzielone. I&wiat wielli 1 piekny, zlocisto-Zólty, zlo- 
iony ze 12 zazwyezaj platków jajowato-podluznych, szérokich, 
w górze mnié] wiecé] nieznacznie. zgabkowanych. Owoce krótkim, 
haezykowato-skrzywionym sztyletem zakonezone, troche kosmate, 
w klos Jajowaty zebrane. 

258. RANUNCULUS. JASKIER. 

.. Kielieh. Slistkowy.  Platków w koronie 9 (rzadko !0), 
wewngtrz przy nasadzie luszezka lub dolkiem mioduikowym 
opatrzonych. Torebki liezne, lziarnowe, jajowate, plaska- 
we, szyjka trwala zakoncezone, w BLUR kulista lub. wal- 

cowaía, zebrane. 

A) Owoc poprzecznemo zmarszezkamà okryty.. .Platki biale, 
qaznogieé Zóltawy, dolkiem opatrzony. 

591.R.AquATILIS: caule natante, folis submersis capilla- 
(J. wodny) ^ ceo-multüfidis, emersis 9partitis, lobis 

cuneiformibus apice dentatis, petalis 
obovatis calyce majoribus. 

DC. Prodr. T. 96. Ranunculus foliis 
submersis capillaceis, emersis subpelta- 
ts Lin. Flor. Suec. n. 509. 
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Odmiany glówniejsze tego jaskru, sg nastepujace: 

a tarczolisciowy, peltatus: foliis superioribus sub- 
orbiculatis peltatis tripartitis, lobis lobatis aut 
subreniformibus eodem modo partitisiinferiori- 
bus capillaceo-multifidis Schlech. Berol. Y. 303. 
Jjusd. Antmad. ranun. I. 8. Ranunc. aquat. 
peltatus DC. Syst. I. 235. Ranunculus hete- 
rophyllus Pers. Syn. II. 106. Schk. Handb. n. 
1526, tab. 159. Ranunculus foliis inferiori- 

bus capillaceis, superioribus peltatis Lin. Flor. 
Suec. p. 19. Ranunculus aquaticus folio ro- 
tundo et capillaceo Vall. Paris. p. 110. 

B wietkolisciowy ,  capillifolwus: folis | omnibus 
capillaceo-multifidis, laciniis flaccidis longiori- 
bus Schlech. Berol. l. e. Ejusd. Animad.  a- 
nunc. l. p. 9. Ranunculus pantothrix capilla- 
ceus DC. Syst. I. 235. Ranunculus foliis om- 
nibus capillaceis circumscriptione rotundis 
Lin. Suec. n. 197. Ranunculus aquatilis ca- 
pilaceus VaL. Paris. p. 110. 

x twardolisciowy, rigidifolius: foliis omnibus ca- 

pillaceo-multifidis, laciniis brevibus rigidis di- 
vergentibus Schlech. Berol. l. c. Ejusd. Ani- 
mad. ranunc. I. p. 9. Ranunculus pantothrix 
caespitosus DC. Syst. I. 236. Ranunculus ri- 
gidus et pumilus .Pers. Syn. II. 106. Ranunc. 
aquatilis rigidus Hoffm. Germ.I. 257. Ranun- 
culus aquatilis Schk. Handb.n. 1591. tab. 152. 

0 plywajqcy, peucedamifolius: foliis petiolatis om- 
nibus immersis in lacinias longas parallelas 
dissectis DC. Prodr. l. 27. Ranunculus peu- 
cedanifolius All. Schlech. . Animad. vanunc. I. 
p. ll. Jjusd. Flor. Berol.l. 308. Spreng. 
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Syst. II. 646. BRoadells fluviatilis Willd. 
Spec. II. 1333. Roth, Germ. 1I. 621. Pers. 
Syn. II. 106. Schk. Handb. n. 1528. Hoffm. 

Germ. 1.257. Lorek Flor. Pruss. t. 115, fig. 
617. hanunc. pantothrix peucedanifolius DC. 
Syst.1. 256. hanunculus fluitans Lamar. Flor. 
fran. Ranunculus aquatilis foliis omnibus ca- 

. pillaceis circumsceriptione oblongis Krock. St- 
les. n. 887. Ranunculus aquatilis albus flui- 
tans peucedani folis Val. Paris. p. 111. 

| Wyrasta w rzékach, sirumykach, stawach, sa- 

dzawkach, czasem na miejscach mokrych, blotni- - 

stych dawniéj woda zalanych. Kwitnie w ezerwc. 
lipeu. ?] 

Gatunek nader zmienny, mianowicie co do ksztaltu 1 podziel- 

nosci swych lisci. Od wszystkich naszych jaskrów rózni sie koro- 
n3 biala, któréj platki na paznogeiu plamka 2óita lub niemal po- 
marafczowa oznaczone, a zamiast Juszczki miodnikowéj maja 
tylko doleczek na tymze paznogeiu. Jodyge ma gladka, walcowa- 

ta, mnié] wiecé] wietka, w wodzie plywajaca, a u indywiduów la- 
dowych, na ziemi rozpostarta i zwykle laz3ca. Piérwsza jego 

odmiana «, najpospolitsza w rowach, w miejscach blotnista woda 
wypelnionych, odznacza sie li$ciem wystajacym nad wode, lub na. 
Jéj powierzchni plywajaeym, okraglawym, niemal tarczowatym 
lub prawie nerkowatym, 3klapkowym, o klapkach klinowatych, 
w wiérzcholku niby we dwa lub trzy tepe zeby wycietych; liscie 
za$ nizsze czyli podwodne, dziela sie na liczne, szezuple, wlosko- 
wate wciecia, a które w wiérzcholku zazwycza] widelkowato sie 
rozdwajaja. .W odmianie drugiéj 8, rosnacéj w wodach spokoj- 
nych i glebokich , lub zwolna. tylko. plynacych, wszystkie liscie sa 
zanurzone w wodzie i dziela sie na wiele delikatnych, nitkowa- 
tych, dlugich 1 wietkich, w wiérzcholku widelkowatych 1 spicza- 
stych czasteczek; obwód za$ calego liscia jest mniéj wiecéj okra- 
glawy. Odmiana trzecia y, daje sie widziéé w miejscach plytka 
i spokojna  wypelnionych woda, lub na miejscach namulem po 
wodzie zostawionym okrytych, do poprzedzajacéj podobna, lecz 

Tom Il. 6 
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mniejsza i niekiedy zaledwie 4 cali dorastajaca. Kwiaty ma dro- 
bniejsze, a wciecia czyli podzialy liSciowe krótsze, twardawe 
irozwarte; ogólny jJednak obwód li$cia takze okraglawy. | Wszy- 
stkie te trzy odmiany maja zawsze Zarna (czyli owoce), . Jesli nie 
calkowicie to przynajmniéj na grzbiecie, króciutkiemi szezecinka- 
mi porosle, li$cie ich takze drobniutkie i rzadkie miewaja wloski. 
Czwarta nakoniec odmiana 2, która piérwszy Allion botanik W1o- 
ski jako osobny gatunek odróznil, a ScAlechtendal, Sprengel i inni 

za takiz ja uznali, przytrafia sie w rzeczkach, strumykach i stru- 
gach szybko: plynacych; we wszystkich ezesciach jest. przedluzona; 
li$cie wszystkie ma w wodzie ukryte, gladkie i na szezuple, ró- 
wnowazkie, dlugie, równolegle wciecia foremnie az do nasady roz- 

 dzelone, przez co caly li$é ksztalt bardziéj podluzny przybiera. 
Platki przytém w koronie ma wieksze jak u tamtych (*), a owoce 
gladkie. 

Dekandol we Florze francuzkiéj wspomina, ze wieiniacy W oko- 
licach Strasburga rosline te wydobywszy z wody, susza 1 w miej- 
sce siana krowom na pozywienie daja, przez co 1 mléko obfitsze 
i maslo lepsze otrzymuja. 

D) Owoc gladki , jajowato-okrqg lawy, w glówkg miemal-ku- 
listq skupiony.. Kwaiat 20lty. 

a) Liscie cale. 

592. R. riNGUA: foliis lanceolatis subserratis sessilibus se- 

(J. wielki) | mi-amplexicaulibus , caule erecto (glabro). 

JDC. Prodr. Ll. 32. Ejusd. Syst. I. 246. 
Flor. fran.n.465'1.. Schlech. Berol. Y. 305. 

FEjjusd. .Animad. vanunc. Y. 17. Lon. Willd. 
Spec. II. 1308. Enum. Derol.p. 58. Spreng. 
Syst. I. 648...Scop. Carn. n. 683... Roth, 
Germ. II. 610. Krock. Siles. n. 811. Pers. - 
Syn. II. 102. .Hoffm. Germ. Y. 252. Bess. 
Gal.Y. 356. BF. Comp. l. (34. Gmelin, 

Flor. Sibir. IV, p. 201. Lorek Flor. Pruss. 

: €) P. Józef Jundzilt w opisaniu tego jaskru, niemaly bIad popetnia, 
kiedy mówi, Ze ma ,,Kielichy od koron dwa razy wigksze". 
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tab. 112 f 605. Ranunculus foliis lance- 
olatis, caule erecto Zn. F'lor. Suec. n. 493. 

hanuneulus longifolius Lamar. Flor. fran. 
Ranunculus longifolius palustris major Va- 

ll. Paris. p. 168.—4 pospolity, vulgaris: 
major crassior, folus caulinis lanceolatis , 
floribus majoribus JSeMech. Berol. l. c. 
— B szezuplolisciowy, gracilissmmor graci- 
lior, folis lineari-lanceolati$, floribus mi- 

. noribus Scl. [. c. 

Na lakach blotnistych 1i bagnach. IKwitnie. w li- 
peu sierpniu. 2] 

Najwiekszy z naszych jaskrów i niekiedy na dwa lokcie wy- 
soki. Ma lodyge prosta, waleowata, przytulonemi wloskami mniéj 
wiecé] mianowicie w górze porosla, pojedyneza lub nieco galezi- 
sta. Liscie dlugie, bezogonkowe, lancetowate lub równowazko- 
lancetowate, nasada nieco pret-otulajace, spiezaste, gladkie lub 
omszone, na brzegu cale lub drobniutko odlesle zabkowane. 

Kwiaty. wiérzcholkowe wielkie, na. dlugich szypulkach. Platki 
przewrotnie-jajowate, tepe, cale, zólte, polyskujace sie. 

Odmiana znacznie nizsza, z li$ciem. równowazko -lancetowa- 

tym, szezuplym, kwiatami mniejszemi, czesto sie przytrafia. 

593. R. rLAMMULA:folüs glabris linearibus lanceolatis su- 
(4. plomienczyk) bovatisve subintegris, inferioribus pe- 

tiolatis, caule declinato pleno basi sub- 

THAN pedunculis oppositifolis, car- 
pellis laevibus. 

DC. Prodr. I. 32. Ejusd. Syst. 1. 947. 
Flor. fran. n. 4658. Schl. Animad. ra- 
nunc. .lV. Ejusd. Flor. Berol. Y. 304. 
Lin. Willd. Spec. 1. 1307. Enum. Berol. 
p. 586. Roth, Germ. M. 609. Spreng. 

Syst. IL. 648. Scop. Carn.n. 682. Krock. 
Sues. n. 869. Pers. Syn. 1T. 102. Hoffm. 
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Germ. L 252. |.Bess. Gal. 1. 3856. BF. 
Comp. Y. 434... Lorek. Flor. Pruss. tab. 

.112, fig. 604. Ranunculus foliis ovato- 
lanceolatis petiolatis, caule declinato 
Lin. Flor. Suec. n. 494. Ranunculus 
longifolius palustris minor Vaill. Paris. 
p. 168. 

Na lakach wilgotnych, kolo jezior, blot 1 ro- 
wów. Kwitnie w czerwcu, lipeu, a niekiedy w pó- 

' £néj jesieni. 2]. 
Z ogólnéj postaci do poprzedzajacego HODUbdy) lecz we wszy- 

stkich ezesciach znacznie mniejszy, 1 zaledwie stopy dorastajacy. 

Korzeü ma wlóknisty; lodyge zwykle pochylona, pojedyneza, 
nieco splaszczona, gladka, u dolu ezestokroé-czerwonawa, w srod- 

ku pelna. Liscie zawsze gladkie; korzeniowe nieco szersze, pra- 
wie Jajowo-lancetowate, na dlugich, rynienkowatych, w nasadzie 
pochewkowato-rozszerzonych i wloskami rzadkiemi poroslych 
-ogonkach; lodygowe takze z ogonkami, lancetowate;, najwyzsze 

. Szczuplejsze 1 bezogonkowe, wszystkie lub niektóre mniéj wie- 
cé] tepe, 1 drobnemi, odleglemi zabkami na brzegu opatrzone. Nie- 
kiedy zabki, mianowicie na dolnych, znacznie bywaja wieksze. 
Kwiaty wiérzcholkowe przeciwlistne, szypulkowe, drobne, 2ól- 
te, polyskujace sie. Owoce przewrotnie-jajowate, gladkie, kró- 
ciutkim sztyletem uzbrojone, w kulista lub jajowata glówke ze- 
brane. 

594. R. nEPTANS: foliis linearibus utrinque aequalibus in- 
(J. leqey) ^ tegerrimis glabris, vaginis carpellisque 

glaberrimis, caule repente, ad quemque 

nodum radiculas agente. 
DC. Prodr. Y. 32. Ejusd. Syst. 1. 248. 

lor. fran. n. 4659. Lin. Willd. Spec. 

1307. Hoffm. Germ. Y. 252. Roth, Germ. 
II. 610. BF. Comp. I. 735. Wahenberg, 
Flor. Lapp. n. 288. Lorek Flor. Pruss. 
tab. 113, f. 610. Ranunculus foliis line- 
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aribus , caule repente Lin. Flor. Lapp. 
286, tab. 3, fig. 5. Flor. Suec. n. 495. 
hanun. flammulae var. Schl. Animad. 
ranun; I 18... Spreng. Syst. 1l. 648. Ra- 
.nunculus reptans et filiformis Pers: Syn. . 
II. 102. Ranuneulus pumilus foliis Iine- 
aribus Gmelin, Flor. Sibir. IV, p. 201. 

Ten gatunek znajdowalem kolo Rajgroda, na 
stiloinvél miejscach rzadowego lasu Skuzyn Zwa- 
nego. Kwitnie w lecie. ?] 

"Do poprzedzajacego znaeznie podobny, i moze slusznie od nie- 
których dzisiejszych autorów za,odmiane tylko uwazany. Lodyge 
ma delikatna, wietka, walcowata, galezista, prawie-zupelnie glad- 

ka 1 na ziemi rozpostarta; z kazdego kolanka dlugie, cienkie, nitko- 

wate, bialawe wypuszezajaca korzonki. Liscie (uibs iae szer- 

sze od innych, dlugoogonkowe, jajowo-podluzne, tepe, zupelnie 
cale 1 gladkie, nerwiste (1 cal. lub 11/5 dlug. '4 cal. szer.; lody- . 

gowe juz pojedynezo, juz po dwa lub trzy przy kazdém kolauku 
wyrastajace, szezuple, prawie równowazkie lub lancetowate, spi- 
czaste, w ogonek zwezone, zupelnie gladkie, cale, czasem tu i.ow- 

dzie maleükim opatrzone zabkiem (1—2 cal. dlug. a 1— 2 lin. szé- 
rokie). Kewiaty drobniejsze niz u poprzedzajacego. Owoce okra- 
glawe, prawie-soczewkowate, gladkie, króciutka, tepa, skos$na szyj- 
ka zakorczone. 

— b) Liécie podzielone. 

595. R. AuRICOMUS: foliis glabris, radicalibus petiolatis cor- 

(4. rüznolisciowy) datis plerisque 3partitis lobatisve, cau- 

linis in lobos lineares integros subden- 
tatosve partitis, calyce pubescente pe- 

talis breviore. 
JDC. Prodr.T. 33. Ejusd. Syst. 1.266. 

SSchlech. Animad. Bot. Y. Y. Flor. Be- 
rol. 1.306. Lin.WAlld. Spec. II. 1314. 

Enwm. p. 581. Scop. Carn. n. 681. 
Krock. Siles. n. 815. ' Roth, Germ. Il. 
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611. Spren. Syst. II. 651. .DC. Flor. 
fran. n. 4640. Pers. Syn. 11. 103. Bess: 
Gal. 1.358. .B.F. Comp. 1. 135. Gmelin, 
Flor. Sibir. IV , p. 202.  Lorek Flor. 

* Pruss. tab. 112, f. 606. Ranuneulus 
foliis radicalibus reniformibus crenatis 

incisis, caulinis digitatis linearibus, 

caulemultifloro Lin. Flor. Suec. n. 498. 
hanunculus. mitis. Gilib. Lith. n. 338. 
RHanuneulus nemorosus vel sylvatieus 
foho rotundo Vaill. Paris. p. 110. 

Na lakaeh wilgotnych. Kwitnie w maju. ?] 
Ten gatunek dorasta okolo stopy wysokosci. Ma korzeü wló- 

knisty ; bye prosto-stojaca, walcowata, gladka, w górze tylko 

cokolwiek omszona. Liscie korzeniowe zmienne, dlugo-ogonko- 

we, czesto niby okraglawe lub nerkowate, wieksze lub mniejsze, 
niemal skórkowate, niepodzielone 1 tylko na obwodzie karbowane; 
niekiedy sa drobne, 3klapkowe, lub na 3 weiecia do $rodka albo 

prawie do saméj nasady rozdzielone; tak klapki jako i weiecia, by- 
waja zwykle w wiérzcholku jeszeze raz wcinane, albo w tepe 
lecz glebokie zeby wykrojone. Srednia klapka jest pospolicie wez- 
sza, boczne :szersze. Obiedwie powierzchnie li$ci zazwyezaj sa 
gladkie, czasem delikatnemi, rzadkiemi wloskami porosle. Liscie 
na lodydze sa bezogonkowe 1 niemal do saméj nasady dziela sie na 
szczuple, równowazkie, cale, gladkie, w wiérzcholku przytepione - 
klapki, które niby okregowo zdaja sie 'w pewnych odstepach 1o- 
dyge otaczac. Klapki te czasem sa równowazko-lancetowate, nie- 

mal w ogonek zwezone, niekiedy tu i owdzie w maly zabek wy- 
cicte. Kwiaty sa. wiérzcholkowe, a ich szypulki walcowate i nieco- 
omszone. Kielich kolorowy, troche zwisly, wloskami drobnemi 
okryty. Korona zólta, o platkach przewrotnie-jajowatych, od kieli- 
cha wiekszych. Ziarna okraglawe, kosmate, dziobkiem nieco skrzy- 

wionym zakonczone 1 w glówke okraglawa zebrane. Nie ma ta- 

kiéj ostrosci Jak inne Jaskry. 

596. h. sCELERATUS: foliis glabris , radicalibus petiolatis 
(J. jadowity) . 3partitis, lobis 3lobatis obtuse sub- - 
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incisis, summis 3partitis lobis oblon- ' 
go-linearibus integris, floralibus ob- 
longis, calyce glabro, carpellis mini- 
mis in spicam oblongam dispositis. 

JDC. Syst. 1. 268. Ejusd. Prodr. I. 
84. Flor.fran.n. 4639. Schlech. An? 
mad. vanun. 1. 10. Ejusd. Flor. Be- 
rol. I. 301. Lin. Willd. Spec. YI. 1315. 
Enwum. Berol. p. 588. Scop. Carn. n. 
688. Spren. Syst.1l. 652. Roth, Germ. 
II. 612. rock. Siles. n. 816. Gilib. 
Liüth.n. 332.  Hoffm. Germ. Y. 254. 
Pers. Syn. YI. 103... Bess. Gal. T. 358. 
BF. Comp. 1.136. G'nelin, Flor. Sibir. 
IV, p. 208,1. 83, fig. a. ILorek Plor. 

Pruss. tab. 112, fig. 609. Ranunculus 
folis inferioribus palmatis, summis 
digitatis, fructibus oblongis Lin. Flor. 
Suec. n. 499... Ranunculus palustris 
apii-folio laevis Vaill. Paris. p. 169. 

. Ros$nie na bagnach 1 trzesawach, w rowach 
i na lakach woda zalanych; czasem nà wyschlém 

blocie. Kwitnie w lecie. (3) ; 
Na suchych. miejscach czasem zaledwie 4 lub 5.cali dorasta, 

kiedy na wilgotnych do dwóch lokci dochodzi. Lodyga jego pio- 

nowa i zazwyczaj bardzo rozgaleziona, gruba, w $rodku czeza, 
w górzeniekiedy delikatnemi wloskami okryta. Liscie korzeniowe 
ogonkowe, okraglawe, na 3 klapki podzielone; kazda klapka jest 
klinowata, tepa, wcinana, lub grubemi, nierównemi karbami ozna- 

czona; wciecia czasem bywaja glebsze, mianowicie w klapkach bo- 
-eznych, tak iz caly li$é niby na 5 ezesci zdaje sie by rozcietym. £o- 

dygowe li$cie sa. podobniez ogonkowe;, palezasto-podzielone na 
klapki podluzne lub lancetowate, w nasadzie szezuplejsze, w wiérz- 
cholku tepe, cale lub mnióéj. wiecéj weinane; kwiatowe nie maja 
ogonków, sa lancetowate i cale. Zreszta drobne, zólte kwiaty, 
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j odznaczaja ten gatunek na piérwszy rzutoka od innych, równie jak . 
i owoce czyli ziarna malefikie, w podluzna glówke niby w klos 
ostrokregowy, ww stosunku do malych kwiatów bardzo dlugi, ze- 
brane. Jak wszystkie jaskry, tak szezególniéj ten gatunek, zawie- 
ra w swoich czesciach, a mianowicie w paczkach kwiatowych 
wielka ostrosé; dlatego wewnatrz zazyty $mieré zrzadzié moze; 
przylozony zas do ciala bolesne sprawia pecherze. Ztad i zwiérze- 
ta naturálna od téj rosliny maja- odraze, a chociaz Gilibert (jak pi- 
s70,), widzial iz owce bez szkody ja zjadaly, to jednak pewnie 
o suchych tylko indywiduach a tém samém ostrosci pozbawionych, 
rozumiéé sie powinno. - 

597. R. AcRIs: folis pubescentibus subglabrisve palma- 
(J. ostry) | to-partitis, lobis inciso-dentatis acutis, 

summis linearibus, caule erecto multifloro 

sub - pubescente, pedunculis teretibus, 
calyce subvilloso, carpellis mucrone sub- 

. recto terminatis. 

DC. Syst. 1. 271... Ejusd. Prodr. I. 36. 
Sehlech. Animad. Bot. YI. 21. Ejusd. Flor. 
Berol. 1.308. Lin. Willd. Spec. II. 19326. 
JEnum. Berol. p. 590... Roth, Germ.TI. 616. 
Krock. Siles. n. 884. Spreng. Syst. 1I 654. 
Hoffm. Germ. Y. 256. .DC. Flor. fran. n. 
4643. Bess. Gal.1. 860. B.F. Comp. 1.131. 
Pers. Syn. 1l. 105. Gmelin, Flor. Sibiv. IV, 
p. 206. Lorek Flor. Pruss. tab. 113, fig. 

611. hanunculus calycibus patulis, pe- 
dunculis teretibus, foliis tripartito-multifi- 
dis: summis linearibus Lin. Plor. Suec. n. 
507. Hhanunculus pratensis erectus acris 
Vaill. Paris. p. 169. 

Najpospoliszy prawie gatunek, na kazdéj bo- 
wiem nieco wilgoinéj lace w obfito$ci rosnie. Kwi- 
inie. od. wiosny do jesieni. 2] 
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Ma lodyge wyprostowana, pojedyneza lub galezista; wydrazo- 
na, walcowata, wloskami przytulonemi mniéj wiecé] okryta. Li- 
$cie, korzeniowe dlugo-ogonkowe, czestokroó plama brunatnawa 

.z wiérzchu oznaczone, 3klapkowe, o klapkach klinowatych, gle- 
biéj lub plycéj weinanych. Lodygowe rozdzielaja sie palezasto na 
klapki weinano-zabkowane; najwyzsze sq równowazkie i cale. 
Kwiaty wiérzcholkowe sredniéj wielkosci, na szypulkach dlugich, 
walcowatyeh, omszonych. Listki kielicha kosmate, rozwarte lecz 
nie zwisle. Platki przewrotnie-jajowate, wieksze od kielicha, zólte, 
blyszezace, w nasadzie plamka bledsza oznaezone, w wiérzcholku 

nieco-wyciete. Nasiona gladkie, sko$no-okraglawe, w wiérzeholku 

krótkim i niemal prostym sztyletem  zakoriczone. Swiéza roslina 
znaczna takze ma ostroséó i w tym stanie zadne bydle jój nie tyka. 
Odmiana z kwiatem pelnym w ogrodach znajoma. 

598. h. PoLYANTHEMOS: folis 3— 5 palmato-partitis inciso- 
(J. wielokwiatowy) multfidis, lobis sublinearibus, cau- 

le erecto multifloro petiolisque pa- 
tentim-pilosis, pedunculis sulcatis, 
calyce hirsuto, fructibus submuticis. 
DC. Syst. Y. 219. Ejusd. Prodr. I. 

2/19. Schlech. Berol. I. 308. Ejusd. 
Anmmad. Bot. 1l. 24. Lin. Willd. 
Spec. II. 1325. Roth Germ. 1I. 616. 
Spreng. Syst. 1I. 654. Pers. Syn. Il. 
105. Hoffm. Germ. Y. 256. Bess. 
Gal.Y. 360. DC. Flor. fran. Suppl. 
p. 638. BF. Comp. l 131. Lorek 
Flor. Pruss. tab. 114, fig. 613. Ra- 
nunculus calycibus patulis, pedun- 
culis sulcatis, caule erecto, foliis 

multpartitis Li. Suec. m. 506. 
Ranunculus multiflorus Gilib. Lith. 
n. 329. Ranunculus polyanthemos 
simplex Vaill. Paris. p. 169. 

Tom iH. [ 
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Na lakach suchych, w zaroslach, lasach i ga- 

.jach do$é czesto sie przytrafia. Kwitnie w czerwe. 

lip. 2] | 
Do poprzedzajacego znacznie podobny, i niemal téjze wielko- 

$cl dorasta. Mozna go jednak latwo rozróznié po wloskach roz- 
twartych okrywajacych lodyge a mianowicie dolna jéj czesé, tu- 
dziez po szypulkach brózdowanuych, prawie-karciastych 1 podobniez. 
wlosistych. Liécie korzeniowe zwykle na 3 lub 5 klapek prawie 
do nasady podzielone, a klapki sa glebiéj lub plycéj wcinane; ko- 

" smate. Ogonka tych lisci sa dlugie, gestym, roztwartym wlosem 
okryte. Liscie kwiatowe dziela sie na szezuple, równowazkie cze- 

$c. Zreszta kwiaty liezniejsze, kielichy bardziéj kosmate, ziarna 
wieksze lecz w mniejszéj liczbie, dostatecznie go od poprzedzaja- 
cego róznig. Odmiane z kwiatem pelnym (o jakiéj Dekandol w Sy- 
stemacie wzmianki nie czyni), w ogrodzie Drózdowskim blizko 
Lomzy, hodowana widzialem. | 

599. R. nANuGINOSUS:Íolüs 3fidis holosericeis, lobis latis 

(J. kosmaty) ^ dentatis subincisis, caule erecto mul- 

tifloro petiolisque reflexo-pilosis, pe- 
dunculis teretibus, carpellis plano- 
compressis stylo uncina/tis. 
DG. Prody. I. 81. Ejusd. Syst. l. 
281. Plor. fran. n. 4644. .Schlech. 
Animad. ranun. M. 25. Lin. Willd. 
Spec. II. 1327. Enwm..Berol. p. 590. 

Scop. Carn. n. 691. Krock. Siles. n. 
886. Roth, Germ. 1l. 617. Spreng. 
Syst. Il. 654. Pers. Syn. II. 105. 
Bess. Gal. Y. 361. .Lorek Flor. Pruss. 
tab. 114, lis 614. hanunculus mag- 

nus valde hirsutus flore luteo Vaill. 
Paris. p. 110. 

Przytrafia sig w lasach i gajach cienistych, nie- 
co wilgotnych. Kwitnie w ezerwe. lip. ^] 



POLYANDR I A. 5l 

Latwo mozna go poznaé, mianowicie po lisciach obszernych, 

z których korzeniowe sa dlugo-ogonkowe, na 3 a czasem na 3 
.klapek szerokich dloniasto-podzielone; klapki te w wiérzcholku 
plytko sa wciete, albo tylko zabkowane, a tak zabki jako 1 wcie- 
cia Spiczaste; lodygowe dolne krótko-ogonkowe; czesto do nasa- 
dy na 3 dzialy podluzne, spiczaste rozciete; kwiatowe mniejsze 
o dzialach prawie lancetowatych, wszystkie zas, tak jak lodyga, 
ogonki, szypulki 1 kielichy, dlugim, gestym, bialym, mniéj wiecéj 
zwislym wlosem okryte. J,odyga prosta, wewnatrz pelna, walco- 
wata, galezista, czesto na lokiec, a nawet wiecé] wysoka. Kwiaty 
wiérzcholkowe zólte, znacznie wieksze Jak w innych gatunkach, 
szypulkowe, o szypulkach waleowatych. Ziarna troche splaszczo- 
ne, kofeza sie szy]ka haczykowata i dosyé dluga. Wlosy dolna 

ezesé lodygi okrywajace, prawie zawsze na dól zwisle. 

600. R. nEPENSs: folis pinnatim 3sectis, segmentis cuneatis 
(4. rozlogowy) 3lobatis inciso-dentatis, caule flagella pro- 

strato-repentia e collo agente florifero sub- 

erecto, calyce Paid carpellis acumine 
recto. 

DC. Syst. T. 285. Ejusd. Prodr. ]. 38. 
Flor. fran. n. 4642. .Schlech. Animad. Bot. 
II. 27. Ejusd. Flor. Berol. I. 307. Lin. Willd. 
Spec. 1I. 1325. Enum. Berol. p. 590. Roth, 
Germ. 1L. 615. Spreng. Syst. 11. 656. Krock. 
Siles.n. 882. Pers. Syn.ll. 105. Bess.Gal.I. 
360. B.F.Comp.l1. 138. Gmelin, Flor.Sibir. 
IV,p.206, t. 84. Lorek Flor.Pruss. t. 114, f. 

612. Ranun. calycibus patulis, pedunculis 
sulcatis, stolonibus repentibus, foliis com- 
positis Lin. Flor. Suec. n. 505. Ranun. pra- 
tensis repens hirsutus Vaill. Paris. p. 169. 

Na lakach,  pastwiskach, miedzach, w lasach, 
zaroslach, równie na suchym jak na wilgotnym 
gruncie. Kwitnie przez cale lato. ?] 
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Rózni sie szczególniéj od innych. rozlogami, które wyrastajac 
z korzenia, rozposcieraja sie po ziemi. Eodyga podobniez na ziemi 

leiaca, w czasie kwitnienia mniéj wiecéj podnoszaca sie, wloska- 

mi przytulonemi lub nieco roztwartemi okryta. Niekiedy jednak 
lodygi w porze kwitnienia sa proste i Zadnych nie maja rozlogów. 
Liscie dosyé wielkie, dlugo-ogonkowe, ze 3 listków zlozone; ka- 
idy z listków dzieli sie na trzy klinowate, szersze lub wezsze, wci- - 

nane albo zabkowane klapki. Najwyzsze li$cie maja klapki równo- 
wazko-lancetowate, cale. lub naciete. K wiaty zólte, wiérzcholko- 

we, nieliczne, na szypulkach rowkowanych. Kielich przytulony, nie 
zwisly. Ziarna dosyé dlugim, prostym sztyletem zakoüczone. Na 
miejscach wilgotnych miéwa niekiedy ten jaskier lodyge i liscie 
calkiem gladkie i lániace, gdy na suchych zwykle wloskami przy- 
tulonemi lub mniéj wiecé] odstajacemi jest okryty. Czasem lodyga 
i wsród kwitnienia zupelnie na ziemi lezy. Odmiana z kwiatem 
pelnym w ogrodach sie hoduje. 

601. R. BurLBOosus: foliis radicalibus petiolatis 3sectis sub- 
(J. glówkowy)  pinnatisectis, segmentis 3fidis inciso- 

dentatis, medio petiolulato, caule erecto 
ad collum bulboso, calyce reflexo. 

DC. Syst. 1. 295. Ejusd. Prodr. I. 
41. Flor.fran. n. 4648. Schlech. Ani- 
mad..Bot. II. 32. Flor. Berol. I. 309. 
Lin. Willd. Spec. YI. 1324. Enum. p. 
590. Roth, Germ. ll. 614. Krock. 

Siles. n. 881 vol. ll. tab. 21.' Schk. 
Handb.tab. 152. Hoffm. Germ. 1.255. 
Spreng. Syst. 1I. 656. — Pers. Syn. II. 
104. Bess. Gal. 1. 359. BF. Comp. I. 
738. Lorek Flor. Pruss. tab. 118, 

fig. 60. Ranunculus calycibus retro- 
flexis, pedunculis sulcatis, caule-ere- 
cto, foliis compositis Lin. Flor. Suec. 
n. 504. Ranunculus pratensis, radi- 
ce verticili modo rotunda major et 
minor Val. Paris. p. 169. 
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W 'miejscach otwartych, suchych, na lakach 

ji pastwiskach, w lasach, gajach i zaroslach. Kwi- 

tnie od maja do sierpn. ^]. 
Rózni sie od innych mianowicie korzeniem, w górze, zaraz pod 

nasada lodygi, cebulkowato-zgrubialym, i kielichem zupelnie odrzu- 

conym i zwislym. Eodyzi ma zwykle liczne , galeziste, wydrazone, 

walcowate lub cokolwiek plaskawe , wloskami rzadkiemi okryte, 

prosto-stojace. Liscie korzeniowe na dlugich ogonkach; skladaja sie 

ze trzech klapek czyli raczéj listków, z których srodkowy zwykle 

dluzéj ogoneczkowy, boczne krócéj lub prawie-bezogoneczkowe; 

kazdy dzieli sie w wiérzcholku na trzy tepo-zabkowane lub wci- 

nane klapki. Wyzsze liscie maja wciecia drobniejsze i wezsze. 

Kwiaty wiérzcholkowe, nieliczne, zólte, na szypulkach brózdowa- 

nych, kafciastych. Nasiona dosyé wielkie, gladkie, jajowate, spla- 
szczone, niemal prostym kofieza sie sztyletem. Rycina 'Krockera 

wyzéj cytowana, niedokladnie- te rosline wyobraza. Na gruntach 

suchych i twardych zdarza sie czasem odmiana ledwie na 3—4 
cal. wysoka, 1—2 lub 3kwiatowa, któréj lodyga, liscie, a miano- 
wicie ogonki gestym, bialym, welniastym wlosem sa okryte; prze- 
ciwnie w cienistych, nieco wilgotnych miejscach, jaskier ten mié- 
wa lodyge zgrubiala, wysoka, prawie-gladka, niekiedy sino-czerwo- 

nawa; liscie podobniez gladkie, kwiaty wieksze. Odmiana z pelnym 

kwiatem w ogrodach sie utrzymuje. 

C) Owoc gruczolkami à kolcami okryty. 

602. R. AnvENsis: foliis glabris, primordialibus apice den- 
(J. polny) ^ tatis, radicalibus 3partitis, caulinis mul- 

tifidis lobis linearibus, caule erecto mul- 
tifloro, carpellis utrinquelonge aculeatis. 

DC. Syst. I 291. Ejusd. Prodr. l. 41. 
Sehlech. Animad. Bot. V. 33. Flor. Be- 
rol. p. 310. Lin. Willd. Spec. 1I. 1329. 
Enwum. Berol. p. 590. Scop. Carn. n. 
693. Schk. Handb. tab. 152. Krock. Si- 
les. IT. 885. Spreng. Syst. 1l. 657. Foth, 
Germ. M. 618. Hoffm. Germ. l. 257. 
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Pers. Syn. l. 106. Bess. Gal. Y. 361. 

BF. Comp. Y. 139. DC. Flor. fran. n. 
4652. Lorek Flor. Pruss. tab. 114, fig. 
615. Ranunculus seminibus aculeatis, 

folis superioribus decompositis linea- 
ribus Li. Flor. Suec. n. 508.  Ranun- 
culus echinatus Crantz. Austr. Ranun- 
culus arvensis echinatus Vol. Paris. 
7-169: 

Znajdowalem na polach w okolicach Radomia. 
Kwitnie w czerwcu. (*) 

Jaskier polny odznacza sie od innych owocem wielkim, skosno- 
jajowatym, plaskim, kolcami licznemi i gruczolkami z obudwu 
stron okrytym; wiérzcholek jego w dlugi, nieco lukowato-skrzywio- 
ny przedluza sie sztylet. Owoców takich czyli nasion w jednéj 
glowie bywa 5, 6 lub nieco wiecéj. Lodyge ma prosta, nieco gale- 
zista, walcowata, delikatnemi wloskami mniéj wiecéj porosla. oko- 
lo !5stopy wysoka. Li$cie pierwotne pojedyneze, przewrotnie- 
Jajowate, w ogonek zwezone, w wiérzcholku tepo - zabkowane; 
korzeniowe pózniejsze skladaja sie ze 3 klapek podluznych, wci- 
nanych; lodygowe wszystkie dziela sie na weiecia liczne, równo- 
wazko-lancetowate, mniéj wiecéj cale. Kwiaty wiérzcholkowe, 
szypulkowe, blado-zólte, drobne. Gatunek nader jadowity. De- 
kandol wspomina ze trzema uncyami soku jego, we cztérech mi- . 
nutach pies otruty zostal. 

259. FICARIA. ZJIARNOPZON. 

Kielieh 3listkowy., opadajaey. Platków 9, wewnatrz 
przy nasadzie luszezka, mioduikowa, opatrzonych. Torebki 

gladkie, splaszezone, tepe. 

608. F. RANUNCULOIDES: radice grumosa, caule folioso , fo- 

(Z. wiosenny) liis cordatis. 
DC. Syst. Y. 304. Ejusd. Prodr. 

1.44. Flor. fran. n. 4620. Bess. 

Gal. Y. 356. BF. Comp. I. 140. 
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Roth, Germ. II. 622. Ranunculus 
Ficaria Lin. Willd. Spec. Yl. 1312. 
KEnum. Berol. p. 581. Scop. Carn. 
n. 684. Gilib. Lith. n.32'1. Schlech. 
Animad. ranun. 1. 38. Flor. Berol. 

; I.306. Krock. Siles.n. 813. Spreng. 
Syst. 11.646. Hoffm. Germ.1. 258. 
Hayne, Arzneig. V.tab. 2. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 115,/ig. 618. Ra- 
nunculus folis cordatis angulatis 

petiolatis Lin. Flor. Suec. n. 496. 
Ficaria verna Pers. Syn. II. 102. 
hanunculus vernus rotundifolius 
Vaill. Paris. p. 110. Ziele jaskól- 
cze mmiejsze: Chelidonium minus, 
Scrophularia minor Syrem. strom. 
897. 

W miejscach wilgotnych, mianowicie w ga- 
jach ilasach cienistych. Kwitnie. weze$nie z wio- 
sny. 2] 

Ma korzeü z kilku bulwek miesistych  podluznych lub palecz- 
kowatych, bialawych lub brunatnych zlozony, wlóknami dluzsze- 
mi tu i owdzie przedzielonych. £odyge pojedyneza, gladka, wal- 
cowata, wydrazona, zwykle na ziemi lezaca, lub pochylona, okolo 

1|; stopy wysoka. Li$cie naprzemianlegle, gladkie i polyskujace sie; 
korzeniowe na dlugich, pó! walcowych, rynienkowatych ogonkach, 
sercowate, w wiérzcholku zaokraglone, na brzegu cale; lodygowe: 
coraz mniejsze, katowate, a kazdy kat zwykle malym, zóltym gru- 
czolkiem zakoüezony. Kwiat pospolicie jeden wiérzcholkowy, szy- 
pulkowy, niewielki. Kielich sklada sie ze 3 (czasem z 4 lub 5) 
listków jajowatych, kolorowych, gladkich, niemal-wpólprzezroczy- 

-Stych, tepych 1 wkleslych. Platków bywa od 8 do 12 podluznych, 
prawie-eliptycznych, tepych, czestokroc nierównych. zlocisto-zól- 
tych, na powierzchni wewnetrznéj blyszezacych, a w nasadzie plam- 
ka bledsza, bez polysku, i tuszezka miodnikowa drobna, jajowata, 
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Spiczasta opatrzonych. Ziarna Jajowate, splaszczone, gladkie, tepe. 
Owocem i wzmiankowanq luszezka zbliza sie znacznie do jaskrów, 
lecz ich ostrosci weale nie ma, owszem w wielu krajach liscie jego 
mlode, podezas wiosny w miejsce zieleniny lub salaty uzywane by- 
waja. 

260. CALTHA. KACZYNIEC.: 

Okrycie kwiatowe pojedyneze (korona), 5listkowe, o list- 
kaeh prawie-okraglawyeh, farbowauych. Torebek 5 — 10 
splaszezonyeh , rozlozystych, Tkomórkowych, wielonasien- 
nyeli, brzegiem wewnetrznym pekajaeych. Ziarna do tegoz 

brzegu przymocowane. ' 

604. C. PALUSTRIS: caule erecto, foliis cordatis suborbicu- 
(K. botmy) latis Dali -crenatis, auriculis rotun- 

datis. 
DC. Syst.Y. 308. Ejusd. Prodr. T. 44. 

Flor. Fran. n. 4684. Lin. Willd. Spec. 
II. 1338. Enum. Berol. p. 592. Spreng. 
Syst. II. 659. Roth, Germ. II. 601. Krock. 
Siles.n. 895. Schk. Handb. t. 154. Pers. 
Syn.1l. 107. Hoffm. Germ.Y. 259. Bess. 
Gal. L. 364. Schlech. Flor. Berol. Y. 
310. .BF. Comp. I. 144. Lorek Flor. 
Pruss. tab. 115, fig. 621. Caltha Ln. 
Flor. Suec. n. 511. Populago palustris 
Scop. Carn. n. 698. Populago flore 
majore et minore Vaill. Paris. p. 163. 

Rosnie obficie na bagnach i lakach blotnistych. 
Kwitnie w maju 1 czerwcu. ^]. 

Cala roslina jest zupelnie gladka. Lodygi jéj prawie-waleowa- 
te, wydrazone, dwudzielne, z poczatku proste, pózniéj ku ziemi sie 
zchylaja. Kazda galaz kofiezy sie jednym, dosyé wielkim, zóltym 
kwiatem, który kielicha nie ma tylko korone z 5 (czasem z 6) po- 
dluzno-okraglawych, tepych platków zlozona. Szypulki brózdowa- 
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ne. Liscie wszystkie sercowate lub prawie-nerkowate, karbowane; 
korzeniowe. dlugo -lodygowe ,-krótko-ogonkowe, najwyzsze bez- 
ogonkowe ixmniejsze.. W nasadzie ogonków znajduja sie przysa- 
dki bloniaste, pochewkowate. "Torebki plaskie, sztyletem krótkim 
zakoüiczone, troche rozlozyste, po dojrzeniu brunatne. Ziarna po- 
dluzne. gladkie 1 blyszezace. Roslina ta u Kluka majówkg, a w nie- 
których okolicach: od pospólstwa kaezexcem zwana, póki mloda 
ma byé dobrém dla bydlat pozywieniem. Kwiat jéj mléko 1 maslo 
Zólto farbuje, a paezki kwiatowe marynowane, miejsce kaparów 

zastapié moga. 

261. TROLLIUS. JPEZNIK. 

Kielich farbowany, 9— I 5listkowy, opadajacy, do plat- 
ków korony podobny. Platków 9— 20 malenkich, w nasa- 
dzie rurkowatyeh, 1wargowych. "Torebki liezne, lkomórko- 

we, prawie-waleowate, wielonasienne, brzegierr wewnetrz- 
nym pekajace. Ziarna do tegoz brzegu przymoco wane. 

605. T. EUROPAEUS: sepalis 15 in globum fere-conniventi- 
(P. ewyezajny) bus, petalis 5— 10 longitudine sta- 

minum. : 
JDC. Syst. 1. 312. Ejusd. Prodr. 

I. 45. Flor.fran. n. 4661. Lin. Wald. 

Spec. IL. 1333. Enum. Berol. p. 
991. Spreng. Syst. II. 658. Roth, 
Germ. ll. 608. Krock. Siles. n. 888. 
Schk. Handb.tab. 153. Hoffm. Germ. 
I. 251. Bess. Gal. l. 362.  Schlech. 
Berol. p. 310. Pers. Syn... 106. 

- BF. Comp. l. (A41. Gaertn. de fructib. 
II. 4. 118, f. 5. Hayne, Arzneig. T, t. 
12. Lorek Flor. Pruss.t. 115, f. 619. 
Helleborus:caule simplici, flore pe- 
dunculato Zn. Flor. Lapp. 226. Trol- 
lus corollis conniventibus , nectariis 

Tom lH. 
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longitudine staminum Zin. Flor. Suec. 
n. 510. Trol.altissimus Crantz. Austr. 

Trol. globosus .Lamar. Plor. fram. 
Trol. eonnivens Jóench. Meth. 313. 

Trol. sphaericus Salisb. 

| Przytrafia sie na lgkach.nieco wilgotnych. Kwi- 

tnie w koficu majai w ezerweu. ?] 
: Ma lodyge prosta, waleowata, wydrazona, zwykle pojedyneza, 

na stope, póltory lub troche wiecéj; wysoka, zupelnie jak i cala ro- 
'Slina gladka, jednym zakoüezona kwiatem. Rzadko za$ taz lodyga 

w górze na dwie rozdziela sie galezie, 1i wtedy na kazdéj po jednym 
znajduje sie kwiecie. Liscie korzeniowe bardzo dlugo-ogonkowe, 
dloniasto na pieé klapek wcietych i zabkowanych podzielone; lo- 
dygowe sa bez ogonków, podobniez piecio-klapkowe, lecz ich klap- 
ki sa szezuplejsze, nieco-glebiéj weinane, a weiecia i zabki spi- 

czastsze sa jak u tamtych. Kwiat prawie-kulisty, wielki. Kielich 
(korona An.) jego sklada sie z 159—17 przewrotnie-jajowatych lub 
okraglawych , tepych , niby w kule stulonych, zóltych listków. 
Platków (miodników .Lén.) 10—16 szezuplych, równowazkich, 
w wiérzcholku- rozszerzonych 1 zgrubialych, rynienkowatych, te- 
pych, pomarafiezowych, precikom prawie-wyrównywajaeych. Gló- 
wki pylkowe równowazkie, Roslina ta z wejrzenia dosyé do j ja- 
skrów podobna. 

o Rp 



GROMADA XIV. NIERÓWNO*CZTE- 
ROPRECIKOW A. 

DID YNAMIAA. 

Rzed nagoziarnowy (Gymnospermia). 

262. MELISSA. ROJOWNIK. 

Kielich w wiérzeholku rozszérzony, z otworem nagim, 
2wargowy: górna warga plaska, trzyzabkowa, dolua 2klap- 

kowa. Korona o rurcé waleowatéj, 2wargowa: górna war- 
ga sklepista, wyeieta, dolua 3klapkowa; srodkowa klapka 
przewrotnie sercowata. | 

606. M. orriCINALIS: foliis ovatis acutis serratis, verticillis 

(RR. lekarsk?) — dimidiatis. 
* . Spreng. Syst. 11. 692. Willd. Spec. 

IIL 146. Enum. Berol. p. 626. Scop. 
Carn. n. (39. | Krock. Siles. n. 959. 
Roth, Germ. M. 2.47. DC. Flor. fran. 
n. 2600. Schk. Handb. t. 165. Hoffim. 
Germ.1L. 15. B.E. Comp. 1L. 43. Melis- 
sa officinalis et cordifolia Pers. Syn. 
II. 132. 

Rosnie dziko w polud. Europie; u nas w ogro- 
dach bywa zasiewany. Kwitnie w lipe. sierpn. 2]. 
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Lodyga 4kaüciasta, galezista, gladka. Liscie naprzeciwlegle, 
ogonkowe, jajowate, najnizsze prawie-sercowate, wszystkie na 
brzegu zabkowane, troche pomarszezone, krótkiemi wloskami po- 
rosle. Kwiaty drobne, biale, w okrazki zazwyezaj polówkowe 
zebrane. Roslina pszczolom ulubiona, ma zapach przyjemny, cytry- 
nowy. Odmiana jé] zwana .7zymskg, melissa (Meliss. romana et 
hirsuta) wieksza, z lisciem  kosmatym, jeszeze Doeuny wy- 
daje zapach. 

265. THYMUS. MACIERZANKA. 

Kielich rysowany, po okwitnieniu wloskami zamkuiety, 
2wargowy; górna warga Jzabkowa, dolua o dwóch wcie- :- 
ciach jiu u^ miejsce niekiedy Z 2 szezecinki zastepuja). Ko- — 
rona krótka, 2wargowa; górna warga wycieta, dolna 3dap-- À 

kowa, o klapce $rodkowéj uieco. szerszéj, 'caléj. lub. Nyeigtej- 2m 

601. T. seRPYLLUM: dentibus calycinis inaequalibus supe-. 

(M. pospolita) | xioribus. ovatis. adscendentibus , infe 
rioribus linearibus 'orrectis, verticillis 

multifloris. subcapitatis, folis plani. | 

Meu bs M te basi attenuatis ciliatis, | 

caulibus repentibus. 24 

Schlech. Berol. Y. 397. Bess. Gal. 
II. 36. Willd. Enum. Berol. 623. Hoffm. 
Germ. Y. 14. Lorek Flor. Pruss. tab. 
122, f. 658. Thymus floribus capitatis, 
caulibus repentibus, foliis planis obtu- 
sis basi ciliatis Lin. Flor. Suec. n. 535. 
Thymus Serpyllum, et lanuginosus 
Pers. Syn. 1l. 130. B.F. Comp. II. 39 

- ét squ. Thymus Serpyllum et exserens 
Spreng. Syst. ll. 696. Serpyllum vul- 
gare Vaill. Paris. tab. 39, f. 9. 

Dardzo pospolita roslina na suchych, piaszezy- 
slych, wzgórkowatych polach, ezasem na pastwi- 
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skach, i nad brzegami lasów iglastych. Kwitnie przez 
cale lato. ^]. 

W kilku odmianach daje sie widziéc, które od wielu autorów 
za osobne gatunki poezytane zostaly. Zodygi najezescié] gesto wy- 
rastajae, rozkladaja sie na ziemi i tworza male kepki, a w czasie 

kwitnien'a wiérzcholki ich tylko sie podnosza. Niekiedy bardziéj 

sa rozpierzchle, podnoszace sie lub nieco wyprostowane, krótsze 
lub dluzsze, czerwonawe, czworokaficiaste lub prawie-walcowate, 
krótkim kutnerem pokryte, omszone lub niemal calkiem gladkie; 

niekiedy same tylko kanty lodygi i galazek delikatüym, bialawym 
. wlosem okryte. Liscie takze bywaja rozmaite: czasem szérokie, okra- 
glawo-jajowate, z brzegiem nieco-zawinionym. zupelnie gladkie 
lub tylko przy nasadzie cokolwiek rzesowate, $wiatlo-zielone; ta- 
ka odmiana miewa czesto przyjemny. melissy ogrodowéj zapach - 
(amus citriodorus Pers. Syn. M. 130. DC. flor. fran. Suppl. p. 
402) niekiedy sa drobnie]sze, bardziéj podluzne, przy ogonku zwe- 

; d ione i niby przewrotnie-podluzuo -jajowate, w wiérzcholku tepe, 
—  irównie jak lodyga dlugim, bialym, rzadkim osadzone wlosem 

— (Thym. lanuginosus Willd. Spec. ML. 138. DC. flor. fran. n. 
2590. Schk. Handb. tab. 164. Serpyllum latifoliun hirsut um 

Vaill. Paris. tab. 32. fig. 6); albo sa takiegoz ksztaltu lecz gladkie, 
na brzegu tylko przy nasadzie rzesowate; czesto bywaja szezuple, 

— zaledwie na jedne linia szérokie, w nasadzie klinowato-zwezone, 

1 gladkie, u dolu rzesowate; inna znowu odmiana ma lis$cie prawie 

eliptyezne, gladkie lub troche omszone. We wszystkich tych od- 
mianach liscie w tém sie zgadza]a, Ze sa zawsze mnié] wiecé] ku 

 nasadzie zwezone, pod spodem nerwiste; u dolu bardziéj lub mniéj 
rzesowate (b. rzadko bez rzesów). przeciwlegle, prawie-bezogon- 
kowe, a pod szklem  powiekszajacém ukazuja na sobie drobne, 
wpól-przezroczyste kropki, eczyli pecherzyki aromatycznym olej- 

. kiem wypelnione, które i w wielu innych wargowych widziec mo- 
na. K wiaty w okrazki glówkowate na wiérzcholku galazek skupio- 
ne; niekiedy jeden tylko w wiérzcholku znajduje sie okrazek, cza- 
sem dwa lub wiecéj do siebie zblizone, lub mniéj wiecéj odlegle.. 
Przytrafiaja sie dosé czesto indywidua zaklóte od owadu ( Cecido- 
mya serpyll?) ukazujace na sobie:mocno-kosmate, bialawe, prawie- 

- kuliste wyrosty, a wtedy 1 cala roslina zwykle Jest gestym kutne- 
rem okryta (Serpyl. vulg. minus capitulis lanuginosis Vall. 1. c.). 
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Kielichy zwykle kolorowe, zawsze Iysowane i w $rodku bialemi 
"wloskami porosle, 2wargowe: warga górna 3zabkowa, dolna dwu- 

dzielna, o dzialach szezuplych, równowazkich, naksztalt dlugich, 
szydelkowatych, wloskami rzadlkiemi poroslych zabków. WR 
wieksza lub mniejsza, zawsze zewnatrz nieco kosmata, najezesciéj 

rózowo-purpurowa, czasem cielista lub bialawa. Preciki albo krót- 
sze od korony, albo mniéj wiecéj wysunione (Jymus ewserens 
auct). Wszysikie te odmiany w kazdéj niemal okolicy znalezé mo- 
ina; niektóre z nich pielegaowalem przez lat kilkà 'w ogrodzie, 
lecz nic stalego w nich nie postrzeglem. 

608. T. AcINOs: verticillis (distinctis) 6floris, calycibus basi 

(M.bazyliko- eibbosis hirsutis corolla dimidio-breviori- 

wata) bus, foliis oblongis acutis subserratis, cau- 

le erecto ramoso villoso. 

Spreng. Syst. Y. 697... Willd. Spec. MI. 
142. Enum. Berol. p. 625. Roth, Germ.WM.. 
2, Al. Krock. Siles. n. 955. DC. Flor. 
fran. n.'2593.. Hoffm. Germ. II. 14. Bess. 
Gal. Yl. 41. ScMech. Berol. 1. 827. BF. 
Comp. ll. 40. Schk. Handb. tab. 164. Lo- 

rek. Flor. Pruss. tab. 192, fig. 659. 'Thy- 

mus floribus verticillatis, pedunculis uni- 
floris, caulibus erectis subramosis, foliis 

acutis serratis Lin. Flor. Suec. n. 536. Ca- 

lamintha arvensis Lamar. Flor. fran. Ac- 
nos thymoides Moench, Meth. 4077. '"Thy- 
mus canescens Dumortier. Thymus diffu- 

sus DF. Comp. ll. 41. Melissa Acinos 
 DBentham. Acynos vulgaris Pers. Syn. ll. 
131. Clinopodium arvense, ocymi facie 

Vail. Paris. p. 39. 
Na polach piaszezystych i | wzgórkach. Kwitnie 

w lecie. 
Ma lodyge na kilka cali wysoka, 4kariciasta, od nasady galezi- 

sta, krótkim kutnerem mniéj wiecój mianowicie w górze okryta, 
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prosto-stojqea lub podnoszaea sie. Liscie przeciwlegle, krótko-ogon- 
kowe, owalne lub podluzne, czasem lancetowate, spiezaste (rza- 
dko tepe), w nasadzie klinowato-zwezone i cale ku górze niezna- 
cznie pilkowane, niekiedy zupelnie-cale, lub dwoma tylko zabka- 
mi opatrzone, nieco szerstkie, na obwodzie omszone, pod spodem 
nerwiste. Okrazki kwiatowe odlegle od siebie, a w kazdym zwy- 
kle 6 szypulkowych znajduje sie &wiatów. Kielich. wyraznie. ro- 
wkowano-brózdowany , wloskami porosly, nad nasada zgarbiony, 
czyli z jednego boku wklesly, po dojrzeniu ziarn u dolu brzuchaty. 
Korona znacznie od kielicha dluzsza, czerwonawa lub fioletowo- 

blekitna; na dolnéj wardze plamkami ciemnemi i bialemi upstrzo- 
na. Klapka $rodkowa dolnéj wargi wycieta. 

609. T. vurGARIs: floribus verticillato-racemosis, stamini- 

CM. tymian) — bus corollam aequantibus vel superan- 

tibus, foliis ovatis glabris subtus revo- 
lutis, caule erecto. 

Spreng. Syst. II. 696. — Willd. Spec. 
III. 139. Enum. .berol. p. 624. — Pers. 
Syn. 1I. 130... DC. Plor. fran. n. 2592. 
Schk. Handb. tab. 164. -b.F. Comp. II. 40. 

Dziko ros$nie w polud. Europie. U nas w ogro- 
dach ezasem sig hoduje. Kwitnie od czerwe. do 

sierpn. 2| 
Tymian odznacza sie mocnym, przyjemnym, aromatycznym za- 

pachem. Eodyge ma na !/ stopy lub nieco wiecéj wysoka, gale- 
. zista, niewyraZznie kariciasta, szaremi, przytulonemi wloskami okry 

ta, zwykle brudno-purpurowa. Liscie przeciwlegle, jajowate lub 

podluzne, w nasadzie w ogonek zwezone, tepe, cale, gladkie, pod 
spodem drobniutkiemi doleczkami naksztalt kropek oznaczone, 
okolo ?/, cala dlugie, a dwie lub trzy lin. szérokie. Kwiaty wyra- 
staja z katów lisci i zebrane sa po kilka, w krótkoszypulkowe, 

okregowe wiazeczki. Weiecia kielicha szezuple, lancetowate, $pi- 

ezaste, rurce korony wyrównywajace. Korona blado - fioletowo- 
ezerwonawa, zewnatrz krótkiemi. wloskami okryta; górna jé] war- 
ga mniejsza, dwuklapkowa, dolna wieksza, 3klapkowa; $rodkowa 
klapka szérsza i mniéj wiecéj wycieta. Glówki fioletowe. (Reichart 
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Ogrod. warzww. str. 343. StrumiHo: Ogr. póln. wyd. 3. I. 240. 0gro- 
dnictwo Zigry I. 57. Kluk, .Dyke. II. 119). 

264. DRACOCEPHALUM. PSZCZÓLNIK. 

Kielich 5 razy weiety, 2wargowy lub prawie-foremny 
w 5 zabków wyciety. Korona w otworze wydeta, 2wargo- 
wa: warga górna sklepista, cala lub wyeieta, dolna 3klap- 
kowa, o klapkaeh boeznyeh krótkieh, wzniesionych, Srod- 
kowéj caléj lub wycietéj. 

610. D. RUYsCHIANA: verticillis approximatis, foliis bracte- . 
(P. szezuplolisciowy) isque lineari-lanceolatis integerrimis. 

Spreng. Syst. 1I. 693. Roth, Germ. 
TL 2. 44. Willd. Spec. MI. 153. 
FEnum. Berol. p. 62/1. Pers. Syn. ll. 
133. Gilib. Lith. n. 66. Hoffm. Germ. 
II. 16. DC. Flor. fran. n. 2604. .Bess. 
Gal. 1I. 42. B.F. Comp. II. 43. .Lorek 
Flor. Pruss. tab. 122, fig. 660. Dra- 
cocephalum floribus spicatis, folis 
bracteisque lanceolatis indivisis mu- 
ticis Lin. Flor. Suec. n. 53. Ruy- 
schiana spicata JMiler. Dictio. Zor- 

| nia linearifolia Moench.. 

Bosnie w lasach suchych, lecz rzadko sie przy- 
trafia (Kolo Radomia. w lesie Mysliczewskim. Ko- 
lo Warszawy. Kolo Eomzy w lesie Jednaezewslim). 

Cala roslina gladka, i dorasta od !/; do 1 stopy lub troche wie- 

cé6j wysokosci. Ma lodyge prosto-stojaca, kariciasta, u dolu ezerwo- 
nawa, najczescié] pojedyneza, ezasem znacznie-galezisía, licznemi 
osadzona li$ciami. Te sa przeciwlegle, bezogonkowe, lancetowate 
lub równowazkie, w nasadzie zwezone, w wiérzcholku niemal te- 

pe, szezuple (2—4 lin. szerok. a na cal lub póltora dlugie), na brze- 
gu zawinione, pod spodem bledsze, Inerwowe. Z katów li$ci wy- 
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rastaja zwykle delikatne, bezkwiatowe galazki, szezuplejszemi li- 
Sciami osadzone. Kwiaty wiérzcholkowe, zwykle we dwa lub 3 do 
siebie zblizone okrazki zebrane, króciutko-szypulkowe; w kazdym 
jestich od 6 do 8; niekiedy wszakze jeden tylko, dwa lub trzy kwia- 
ty na wiérzcholku lodygi sie znajduja. Przysadki lancetowate lub 
jajowo-lancetowate , Spiezaste, od kielichów krótsze, na brzegu de- 
likatnie omszone. Kielich rurkowaty, zwykle kolorowy, brózdowa- 
ny,9 razy wciety; górne wciecie szersze, jajowo-podluzne i tepe, 
inne 4 lancetowate, szczuplejsze, $piezaste; kazde krótkim sztyle- 
tem zakoüezone, na brzegu nader drobnemi (golém okiem ledwie 
widzialnemi) szezecinkami osadzone. Korona wielka (od kielicha 
3 lub 4 razy dluzsza), blekitna, w otworze wydeta, zewnatrz omszo- 

na. Górna Jéj warga jajowata, nieco sklepista, troche wycieta; dol- 
nà 3klapkowa, boczne klapki mniejsze, $piezaste, odwinione: 
$rodkowa znacznie wieksza, dwudzielna, ciemniejszemi plamkami 

ubarwiona. Nitki precikowe kosmate, glówki pólksiezycowe, czar- 
ne, kupka welniastych wlosków uwierczone. Posiadam odmiane 
kolo Eomzy znaleziona, któréj lodyge krótkie, bialawe, roztwarte, 
gruczolkowate wloski okrywaja. 

2065. PRUNELLA. GZOWIENKA. 

Kielich 9wargowy, w otworze nagi: górua warga pla- 
ska, széroka, prawie- ucieta, 3zabkowa; dolua o dwóch 

szezuplych wceieeiaeh. Korona 2wargowa: warga górna 
sklepista i eala, dolna 3klapkowa, o klapce Srodkowéj wie- 

kszéj, wycietéj. Nitki preeikowe w wiérzeholku widelko- 
wato-rozdwojone ezyli 2zabkowe, na dolnym zabku gló- 
wka pylkowa osadzona. 

611. P. vurcanrs: foliis ovato-oblongis subdentatis, labio 
(G. pospolita) calycis superiore truncato subdentato, 

corolla calycem duplo-superante. 
Spreng. Syst. 1l. 691. Willd. Spec. III. 

176. Hayne, Arzneig. Vl. tab. 10. Enum. 
Berol. p. 631. Scop. Carn.n. 115. Krock. 

í ^ Giles. n. 964. Roth, Germ. Il. 2. 42. 
Tom 1H. 9 
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Dess. Gal. 1. 45. Pers. Syn. II. 137. 
Hojfm. Germ. 1l. 17. BF. Comp. ll. 46. 
Schl. Berol. Y. 329. Schk. Handb. tab. 
168. Lorek Plor. Pruss.tab. 123, f. 663. 
Prunella vulgaris a. Lin. Suec. n. 540. 
Prunella officinalis Crantz, Austr. Dru- 

nella vulgaris DC. Flor. fran. n. 2605. 
Moench. Meth. 414. Brunella major fo- 
lio non dissecto Vaill. Paris. p. 22. Gto- 
wienki modre pospolite: Brunella v. Pru- 
nella Syren. stron. 262. 

Bardzo pospolita roslina na pastwiskach, la- 

kach wilgotnych, w gajach, lasach, zaroslach. Kwi- 

tnie od czerwc. do Jesieni. 2] 
Lodyga na zieini lezaca, czasem podnoszaca sie lub wyprosto- 

wana, w górze nieco kosmata, 4kaficiasta, pojedyneza lub galezi- 
sta, od dwóch lub trzech cali do stopy lub wiecéj wysoka. Liscie 
ogonkowe, na glównéj lodydze wieksze, na galeziach mniejsze, 
jajowo-podluzne, prawie-tepe, na brzegu niewyraznie u dolu zab- 
kowane, a czesto zupelnie cale, krótkiemi, przytulonemi, rzadkie- 
mi wloskami porosle. Kwiaty tworza klosy krótkie, czesto glówko- 
wate, na wiérzcholku lodygi i galezi osadzone; przy nich sa przysa- 
dki bloniaste, okraglawe, koriczate, na obwodzie wloskami okryte. 

Kielich kolorowy, kosmaty, odznacza sie górna warga w wiérz- 
cholku równo-ucieta, o 3 ledwie widzialnych zabkach. Korona ble- 

kitno-fioletowa. Odmiane z kwiatem zupelnie bialym; znajdowalem 
w okolicach Rajgroda. 

c 

612. P. GRANDIFLORA: foliis ovato-oblongis basi dentatis, 
(G. wielkokwiatowa) labio calycis superiore 3fido, corolla - 

calycem quadruplo-superante. 
Spreng. Syst. 11. 691. Wild. Spec. 

III. 177. Enum. Berol.p. 639. Schk. 
Handb. tab. 168. Jacqu. Austr. tab. 
377. Krock. Giles. n. 965. — Roth, 

* 



DIDYNAMLIA. Lr 

Germ. 1L. 2. 42. Pers. Syn. II.137. 
Schlech. Berol.p. 329. Bess. Gal. 1l. 
45. BF.Comp.ll. 47. Kluk, Dykc. 
II. 231. Lorek Flor. Pruss. tab. 123, 
fig. 664. Brunella grandiflora DC. 
Flor. fran. n. 2607. Moench. Meth. 
414. Prunella vulgaris var. Q Lin. 
Suec. n. 540. Prunella officinalis 8 
Crantz, Austr. Brunella coeruleo 

magno flore Vaill. Paris. p. 29. 

 Przytrafia. sie do$é ezesto na wzgórkach tra- 
wiastych, w gajach, zaroslach: Kwitiie w lipc. sier- 
pniu. 2] 

Podobna do poprzedzajacé] lecz we wszystkich czesciach wie- 
ksza, a mianowicie odznacza sie wielka, fioletowa lub blekitnawa, 

od kielicha 3 Jub 4 razy dluzsza korona, któréj górna warga jest 
— znacznie sklepista, nieco wycieta, na grzbiecie rzesowata; $rodko- 

wa klapka dolnéj wargi wklesla 1 nieregularnie drobno-zabkowa- 

na. Szyjka lukowato-skrzywiona, od korony dluzsza. Górna warga 
Lkielicha w wiérzcholku 3klapkowa, o klapkach krótkim sztyletem 
zakoüczonych. Lodyga podnaszaca sie, kariciasta, wloskami ostre- 
mi porosla. Li$cie jajowo-podluzne, ezasem prawie-lancetowate, 
ogonkowe, tepe, na brzegu zwykle cale, lub odlegle drobno-zab- 
kowane. Przysadki sercowato -okraglawe, w dluga. kofiezatosé 
przedluzone, rzesowate. Linneusz ten gatunek za odmiane tylko 
poprzedzajacego uwaial, lecz bardzo wyrazne istale ma róznice. 

266. CLINOPODIUM. STORZYSZEK. 

Okrycie kwiatowe w nasadzie przysadkami szezecinia- 
stemi naksztalt okrywy otoczone. Kielich waleowaty, 2 2war- 
gowy, w otworze nagi, z górna, warga, 0 trzech wceieciach, 
dolna, dwudzielna. Korona rurkowata, w górze TOZSZÉlZOIa, 
2wargowa: górna warga prosta, plaska, wycieta; dolna 
3klapkowa, o klapce Srodkowéj wiekszéj i wyeictéj. 
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613. C. vurGARE: capitulis verticillatis, bracteis -setaceis 

(S. pospolity) — hispidis, foliis supra pilosis remote den- 
tatis. | 

Spreng. Syst. Y. 700. Roth, Germ. V. 
3. 45. Willd. Spec. WM. 181." Enum. 
Berol. p. 622. Krock. Siles. n. 951. DC. 
Flor. fran. n. 2585. Pers. Syn. 1I. 128. 
Hoffm. Germ. M. 13. — Bess. Gal. YT. 36. 
Schlech. Berol. p. 326. .B.F. Comp. 1I. 
38. Schk. Handb. tab. 163.  Lorek Flor. 
Pruss. tab. 191, f. 656. Olinopodium - 

' eapitulis subrotundis hispidis, bracteis 
setacels Lin. Flor. Suec. n. 533. Melissa 
Clinopodium .Bentham. ''hymus sylva- 
ticus Bernhardi. Clinopodium origano 
simile Vaill. Paris. p. 39.  Storzyszek: 
Clinopodium Syren. stron. 566. : 

W.iasach, gajach, zaroslach. Kwitnie w lipeu 

1 sierpn. ^] | 
Dorasta okolo dwóch stóp wysokosci. Ma lodyge prosta, zwy- 

kle pojedyncza, czasem galezista, 4kanciasta, wloskami roztwarte- 

mi gesto, mianowicie w górze porosla. Liscie krótko-ogonkowe, 
jajowate, tepe lub troche spiczaste, cale, z obudwu stron mniéj 
wiecéj kosmate, na brzegu niewyraznie pilkowane. Okrazki kwia- 

towe glówkowate, nieliezne (pospolicie jeden wiérzcholkowy, 
a drugi ponizéj tamtego umieszezony); przysadki nasade ich otacza- 
jace szezeciniaste, piórkowato-wlosi ste. Kielich rysowany, kosma- 
ty; dzieli sie; na dwie wargi z których górna ma 3 weieeia w ksztal- 

. cie zabków, dolna zas rozezepia sie na dwa szczuple, równowa- 
zkie naksztalt szezecin dzialy. Korona czerwonawa. Posiadam 
szczególna odmiane (w August. znaleziona) bardzo galezista, w któ- 
réj na lodydze glównéj 3 znajduja. sie okrazki, na galeziach za$ po. - 
dwa lub jednym. 
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264. MELITTIS.. MIODOWNIEK. 

Kielieh wielki, nieforemny, 3 razy weiety, lub prawie . 

2wargowy, o wardze górnéj ezasem wyeietéj, od rurki ko- 
rony znaeznie obszerniejszy. Korona 2 razy od kielicha 
dluzsza, z brzegiem rozszérzonym, rozwartym, 2wargowym: 
górna warga cala, plaska; dolna o 3 wielkich, nierównych 
klapkaeh. Ziarna okraglawo-trójgrauiaste, zewnatrz ko- 
smate. 

614. M. wznrSsoPHyLLUM: folis oppositis ovatis (aequali- 
(M. rojmikowaty) | ter) dentatis, calyce trilobo pi- 

3 loso. 

Pers. Syn. VM. 132... Lin. Wild. 
Spec. TII. 157. Enum. Berol. p 
628. Spreng. Syst. 1I. 700. Krock. 
Siles. n. 960. Roth, Germ. YI. 2. 
46. DOC. Flor. fran. n. 2602. 
Hojfm. Germ.YI. 16. BF. Comp. 
Il. 44. Schk. Handb. tab. 166. 
Jacqu. Austr. t. 26.. Lorek Flor. 
Pruss. tab. 122, fig. 661. Melis- 

sa sylvestris Lamar. Plor. fran. 
Melissophyllum verum Val. 

( Paris. p. 125. | 

Ro$uie w lasach nieco wilgotnych (Kolo Warsza- 
wy w lasku Bielaüskim. Kolo Szezuczyna 1 Waso- 

- sza; a niedawno w lesie Drozencióskim  blizko 
Lomzy, niemalo Jéj znalazlem.). Kwitnie w maju 
I czerwc. 2| 

Piekna ta roslina'ma lodyge prosta, zwykle pojedyneza, 4grania- 
sta, kosmata, okolo !/;'stopy wysoka. Liscie wielk:e, przectwlegle, na 

krótkich, grubych, kosmatych ogonkach; jajowate , cokolwiek spi- 
czaste, dosyé regularnie na calym obwodzie pilkowane lub zabko- 
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wane, iylaste, wloskami krótkiemi porosle, ciemno-zielone. Kwia- 
ty miedzy liseiami w okrazki zebrane, krótko-szypulkowe, wiel- . 
kie ! okazale; w kazdym bywa ich zwykle. 4, 5 lub 6, rzadko 7. 
Szypulki wloskami okryte. Kielich podobniez zewnatrz omszony, 
krótki lecz obszerny, niemal dzwonkowaty; dolna. jego warga ma 
dwie klapki, górna dluzsza, cala lub wycieta. Korona wielka, 
od kielicha 2 razy dluzsza; górna ]Jéj warga calkowita, przewro- 
tnie-jajowata, tepa, biala; dolna wieksza, 3klapkowa: klapki boezne 
okraglawe, biale, Srednia blekitno - purpurowa , obszerniejsza od 

innych, tepa, na brzegu wyginano-drobno-karbowana. Nitki preci- 
kowe wloskami porosle, glówki 2komórkowe i tak z soba param. 
zetkniete, ze krzyz wyobrazaja. 

268. SCUTELLARIA. TAZRCZYCA. 

Kielieh krótki, 2wargowy; obiedwie jego wargi uciete . 
1 eale; górna ostroga ezyli rozkiem krótkim, tepym opatrzo- 
na, po okwitnieniu kielieh w ksztaleie pokrywki zamykaja- 
ca. Korona od kielieha dluzsza, w nasadzie nieco skrzy wio- 

nà, 2wargowa, warga górna z boków Scisniona, sklepista, 
niemal 3zabkowa: dolna szérsza, okraglawa, wycieta. Ziar- 

, na kielichem zamknietym okryte. 

615.S.cArERICULATA:caule deorsum pubescente,. foliis 
(1. pospolita) ^. cordato-lanceolatis crenato-serratis, 

floribus (axillaribus) secundis. 
Spreng. Syst. IL. (01. Lin. Wüld. 

Spec. II. 173. Enum. Berol.p. 631. 
Roth, Germ. Il. 2. 36. Krock. Siles. — ' 

n. 961. Pers. Syn. Il. 136. Hoffm. 
Germ.1. 16. DC. Flor. fran.n. 2615. 
Bess. Gal. IL. 44. Schk. Handb. tab. 
167. . Schlech. Berol. 1. 328. BF. 

Comp.1L. 45. .Lorek Flor. Pruss. tab. 
122, f. 662. Scutellaria foliis cor- 
dato lanceolatis crenàtis, floribus 
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axillaribus Lin. Flor. Suec. n. 538. 
Cassida galericulata Scop. Carm. n. 
141. .Cassida palustris vulgatior, 
flore coeruleo Vaill. Paris. p. 31. 

W mniejscach wilgotnych, nad brzegami. blót, 
rowów, sirumyków, i t. p. Kwitnie od czerwca do 

jesieni. 2]. | 
Ma lodyge na 1—2 stóp wysoka, pojedyneza lub bardzo galezi- 

sta, o galeziach naprzemianleglych, równo-wysokich, tak jak i lody- 
ga Akariciastych, delikatnie-omszonych lub. prawie-gladkich. Liscie 
naprzeciwlegle, krótko-ogonkowe, lancetowate, w nasadzie rozszé- 
rzone i sercowato-wyciete,.w "wiérzcholku spiczaste, na brzegu 
szorstkie i pllkowano - karbowane; czesto Jednak brzeg zupelnie 
jest caly i przy saméj tylko nasadzie karbami oznaczony; obiedwie 
powierzchnie lisci $3 gladkie, zylaste. Kwiaty blekitne lub bleki- 

tno-fioletowe, zwykle parzyste, jednostronne, bardzo krótko-szy- 
pulkowe. Korona 4 razy od kielicha dluzsza, zewnatrz omszona; 

dolna Jéj warga széroka, okraglawa, tepa, cokolwiek wycieta; górna 
stulona, 3klapkowa: boczne klapki cale, $rodkowa nieco wycieta. 

616. S. HASTIFOLIA: caule sursum pubescente, foliis sub- 
(T. oszezepowata) hastatis (sub) integerrimis, floribus se- 

| cundis. 
Spreng. Syst. IL. 101. Lin. Willd. 

Spec. III. 175. Ejusd. Enum. Berol. p. 
631. Roth, Germ. 1I. 31. Pers. Syn. M. 
136. Krock. Siles. n. 962. .DC. Flor. 
fran. Suppl. p. 403. .Hoffm. Germ. 1I. 
17. Schlech. Berol. p. 328. Kluk, Dykc. 
III. 70. BF. Comp. 1l. 45. Lorek Flor. 

: Pruss. tab. 210, f. 1156. Cassida ha- 
stifolia Scop. Carn. n. (49. Scutellaria 

| hastifolia Lin. Suec. n. 539. 

, Bzadki ten gatunek znalazlem z uczniami w cza- 
sie exkursyi r. 1838 w miesiacu ezerwcu, kolo Eom- 
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iy przy wsi Penzie, gdzie nad brzegami Narwi 
wraz z konitrudem (6ratiola off) ro$ne. Kwitnie 
w czerwc. lipc. ^2]. 

Do poprzedzajacego znacznie podobny, lecz we wszystkich eze- 
$ciach mniejszy. Lodyge ma zaledwie póI stopy wysoka, juz po- 

. jedyneza, juz znacznie mianowicie u dolu galezista. Liscie na 3/,— 
1 cal. dlugie, a !/, — !/; cal. u dolu szerokie, w moich exemplarzach 
zawsze zupelnie cale, niemal lancetowate lub jajowo-podluzne, 

- w nasadzie sercowato-wyciete, a po bokach dwiema malemi, po- 
ziomo -rozlozystemi klapkami opatrzone, ztad caly lisó ma niby 
ksztalt oszezepowaty. Wiérzcholek li$ci mnié] wiecéj przytepiony, 
obwód niewyraznie rzesowaty, a powierzchnie albo obiedwie 
calkiem gladkie, albo tylko górna drobniutkiemi, rzadkiemi, przy- 
tulonemi wloskami porosla. Ogonki wyzszych li$ci nie maja na- 
wet Jednej linii dlugosci, 1 sa w nasadzie bardzié] lub mniéj kosma- 
te; nizszych dluzsze sa i gladkie. Kwiaty zebrane parami na wiérz- 
cholku lodygi, lecz poniewaz ich pary znacznie sa do siebie zbli- 
Zone, wszystkie wiec razem niby klos pojedynczy, jednostronpy, 
na 1 lub 2 cale dlugi tworza. Sa tegoz koloru jak w gatunku po- 
przedzajacym, lecz nieco szczuplejsze, a dolna warga korony bar- 
dziéj zaokraglona 1 mniéj wycieta. Liscie kwiatowe ezyli przysa- 
dki sa szczuple, lancetowate, zupelnie cale, nieoszezepowate 1 ró- 

wnie jak kielich 1 korona omszone. 

269. AJUGA. DABRÓWKA. 

Kielich 5 razy weiety, prawie-równy. Korona rurkowa- . 

ta, 9wargowa: warga górna malenka, :wzniesiona, 2zabko- 
wa (od precików krótsza), dolna 3klapkowa, tepa, z klapka 

srodkowa, bardzo wielk3, przewrotbie-sereowatq. Ziarn 4 
podluzuycl, ua powierzcehni siatkowatych. 

617. À. GENEVENSIS: foliis cauleque subvillosis, caulinis ra- 
(D. drobnolisciowa) dicalia subsuperantibus inciso-denta- 

tis, floribus verticillaüs, lobo medio 

labii inferioris abbreviato. 
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Spreng. Syst. M. 105. Lin. Willd. 

Spec. III. 9. .Enum. Berol. p. 595. 

Roth, Germ. II: 2. 18. Hayne, Arz- 

neig. 9, tab. 18. .DC. Flor. fran. n. 

2494. Pers. Syn. ll. 109.  Schech. 

Berol. p. 312. BF. Comp. M. 2. Bess. 

Gal. YI. 15. Lorek Flor. Pruss. tab. 
116, f. 623. 

Przy 'trafia sie w zaroslach, na wzgórkach 1 la- 

'kach suchych, ezasem w lasach Werne Kwitnie 

w maju i czerwc. ?]. 
Rozlogów zadnych nie ma. Dorasta od 3—3 cali, do stopy wy- 

sokosci. Lodyze ma pojedyneza i tak jak liscie kosmata. Liscie ko- 

rzeniowe Zadne lub nieliczne, ilodygowym ^w wielkosci prawie- 

wyrówny wajace, lub nieco od nich mniejsze; wszystkie przeciwlezle, 

jajowo-podluzne, u dou w ogonek zwezone, zylaste, na brzegu 

w górze nieforempie-zabkowane, lub niemal cale; przysadki podo- 

bniez przeciwlegle, bezogonkowe, w wiérzcholku we 3 spiezaste 

klapki wyciete, wyzsze czesto blekituawe i od kwiatów zawsze 

krótsze. Kwiaty okrezowe blekitne, lub cielisto-rózowe. Kielich 
na 5 ezesci az do polowy dochodzacych podzielony. kosmaty. Rur- 
ka korony znacznie od kielicha dluzsza, a dolna warza 3klapkowa, 

o klapce $rodkowéj krótkiéj, wycietéj, zórna 2zabkowa, a zabki sa 

drobneitepe. Ziarna eliptyczne, zmarszczkami siatkowato-okryte. 

618. A. PYRAMIDALIS: verticillis multifloris pyramidato-con- 

(D. piramidalna) fertis, lobo medio labii infer. produ-. 

cto emarginato, foliis radicalibus ma- 

ximis obovato-oblongis crenatis. 

Spreng. Syst. Il. 105. Lain. Willd. 
Spec. HI. 8. Enum. Berol. p. 593. 
Sehlech. Berol. Y. 311. Pers. Syn. Il. 
109. Hayne, Arzneig. 9, tab. 19. 
Krock. Siles. IL. n. 896. Lorek Flor. 
Pruss. t. 116, f. 622. Ajuga tetrago- 

no-pyramidalis Zn. Flor. Suec. n. 512. 

Tom II. 
10 
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W zaroslach 1 lasach, rzadzéj jak poprzedza- 
jacy (Znajdowalem w August) Kwitnie w czer- 
wcu 1 lipe. 2]. ; 

Od poprzedzajacé] rózni sie szezególnié] wielkiemi, przewro- 
tnie jajowato-podluznemi li$ciami korzeniowemi. Sa one szérokie, 
tepe, cale lub mniéj wiecéj nieregularnie karbowane, malo -ko- 
smate. Lodygowe coraz ku wiérzcholkowi mniejsze, takze prze- 
wrotnie-jajowate, tepe 1 karbowane. Przysadki od kwiatów za- 
wsze. dluzsze, kolorowe, na brzegu zwykle cale. Korona mniejsza 
jak u gatunku poprzedzajacego, blekitna: Weiecia kielicha glebsze, . 
szczuplejsze 1 bardziéj koüezate. Dolna warga korony wieksza, 
kosmatsza, a Jéj $rodkowa klapka przedluzona, przewrotnie-serco- 
wata: boczne jajowate. Ziarna takiez jak u | poprzedzajacego. 

619. A. REPTANS: folis oblongis obtusis basi attenuatis 
(D. rozlogowa) subdentatis cauleque glabris, stolonibus 

reptantibus, floribus axillaribus sessili- 

bus lobo medio labii infer. obcordato. 
Spreng. Syst. II. 705. Lin. Willd. 

Spec. 1I. 10. Enum. Berol. p. 595.. Roth, 
Germ.llL, 2, 18. DC. Flor. fran. n. 2491. 
Pers. Syn. ll. 109. Schlech. Berol. p. 
312. Hoffm. Germ. YI. 1. .Dess. Gal. 1I. 
16. BF.Comp. lI. 1. Lorek Flor. Pruss. 
tab. 116, fig. 624. 

W zaroslach, gajach, lasach, na pastwiskach. 
Kwitnie w maju 1 ezerwe. 2] 

Od poprzedzajacych rózni sie szczególniéj rozlogami które wy- 
rastajac z korzenia, rozposcieraja sie po ziemi i na kilka cali bywa- 

ja dlugie. Lodyga takze jest pojedyncza, 4kariciasta, gladsza nieco 
jak u tamtych. Liscie korzeniowe ogonkowe, wieksze od lodygo- 
wych, prawie-lopatkowate, falisto-karbowane (czasem prawie-cale), 
tepe; lodygowe podluzne, bezogonkowe, karbowane i rzadkiemi, 

bialemi wlosami porosle. Okrazki 4—1O0kwiatowe, bardziéj odle- 

gle jak u poprzedzajacych, a wciecia kielicha do polowy jego dlu- 
gosci dochodza. Korona blado-blekitna, rurka jéj w nasadzie roz- 
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szerzona. Przysadki jajowo-lancetowate, cale lub nieco zabkowa- 
ne, Jnerwowe, wyzsze od kwiatów krótsze. Przytrafiaja sie niekie- 
dy indywidua zadnych rozlogów nie majace. 

270. TEUCRIUM. 0ZANKA. 

Kielieh rurkowaty, 9 razy weiety, prawie-równy. Ko- 
rona o rurce krótkiéj, 2wargowa, w miejsce wargi górnéj 
glebokie wyeigeie, w którém preeiki wysunione; dolna war- 
ga Jklapkowa, o klapee $rodkowéj wiekszéj, rozszérzonéj. 
Ziarna na powierzchni gladkie. 

620. T. cmawAEDRYs:folis obovato-oblongis inciso-crena- 
(O. karbowana) - tis pilosiusculis, verticillis paucifloris, 

calycis campanulati dentibus acutis, 
caule procumbente. 

Spreng. Syst. Y 707. Lin. Willd. 
Spec. III. 28. Enum. Berol. p. 598. 
Scop. Carn. n. 120. - Roth, Germ. I. 
2. 15... Krock. iles. n. 902. Schk. 
Handb. tab. 155. Dess. Gal. II. 902. 

DC. Flor. fran. n. 2504. Pers. Syn. 
II 111. BF. Comp. IL 4. Hoffm. 
Germ. 1I. 2. Teucrium officinale La- 
mar. Flor. fran. Chamaedrys offici- 
nalis Moench, Meth. 383. 

Okolo Pulaw i Kazimiérza. Kwitnie w ezerwe. 
lipe. 2]. 

Ma lodyge dolna ezes$eia na ziemi leZaca, podnoszaca sie, 

u dolu twarda (prawie-podkrzewowa), galezista, niewyraznie 

A4kaüciasta, omszona, okolo stopy wysoka.  Liscie przewrotnie- 
podluzno-jajowate lub niby klinowate, przeciwlegle, tepe, gladkie, 
na obwodzie tylko mianowicie u dolu, mniéj wiecéj omszone, 
ogonkowe, na brzegu grubo-karbowane (nad nasada cale), pod 
spodem bledsze. Kwiaty krótko-szypulkowe, w katach li$ci szeze- 
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gólniéj górnych umieszezone; w kazdym okrazku jest ich dwa, trzy 
lub nieco wiecéj. Kielich zwykle  purpurowy, nieco omszony, 
o zabkach $piczastych. Korona ezerwonawa. 

621. T. sconpruw: foliis oblongis sessilibus dentatis (basi 
(O. ezosnkowata) attenuatis) nudiusculis , floribus axilla- 

ribus pedunculatis geminis, caule diffu- 
So pubescente. 

WAlld. Enwm. Berol. p. 598. Lam. 
Willd. Spec. III. 27. Spren. Syst.lL. 707. 
Scop. Carn. n. 119. Roth, Germ.1I. 2.15. 
Krock. Siles. n. 908. DC. Flor. fran. n. 
25083. Pers. Syn. ll. 111. Hoffm. Germ. 
II. 2. Schk. Handb. n. 155. Hayne, Arz- 
neig. 8, t. 3. Schlech. Berol. l. 313. Bess. 
Enum. Volh. p. 28. .B.F. Comp. 1. 4. 
LLorek Flor. Pruss. tab. 116, f. 625. 
Teucrium foliis oblongis sessilibus den- 
tato-serratis, floribus geminis axillari- 
bus, caule diffuso Lin. Flor. Suec. n. 513. 

Teucrium palustre Lomar. Flor. fran. 
Chamaedrys Scordium JMoench, Meth. . 

384. Scordium Vaill. Paris. p. 180. 

Na miejscach wilgotnych, nad brzegami rowów 
i bagien. (Okolo Mokotowa pod Warszawa. W San- 
domir.). Kwitnie w lipe. i sierpn. 2] 

Korzeüt poziomy, wlóknisty. Lodyga dolna ezeseia na ziemi 
oparta, rozlogi puszezajaca, w górze prosta, ezworokanciasta i nie- 
co kosmata , pojedyneza lub mniéj wiecéj galezista, o galeziach 
rozpierzchlych, na stope ezesto wysoka. Liscie mieksze i delika- 
tniejsze jak u gatunku poprzedzajacego, bezogonkowe, podluzne, 
w nasadzie cokolwiek zwezone i cale, ku wiérzcholkowi nieró- 

wno-pilkowane, tepe, zreszta prawie-gladkie lub. bardzo niezna- 
cznie omszone. Kwiaty z katów lisci zwykle:parzysto-wyrastajace, 
krótko-szypulkowe, blado-czerwone, mniejsze jak u poprzedza- 
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jacego. Kielichy i szypulki kosmate. Liscie téj rosliny za potarciem 
wydaja ezosnkowy zapach, który jest tak trwaly, ze na exempla- 
rzach zasuszonych i od lat 10 w zielniku lezacych, jeszeze sie 
objawia. 

271. NEPETA. SZANTA. 

Kielich waleowaty, 3zabkowy, o zabkach górnych 
dluzszych. Rurka korony dluga, w otworze rozszérzona, 
Jwargowa; wyzsza warga wycieta, uizsza Jklapkowa: bo- 
ezne klapki bardzo-krótkie, odgiete; Srodkowa znacznie wig- 

ksza, okraglawa, kapturkowato-wklesla, drobno-karbowana. - 
Preciki zblizone. 

622. N. CATARIA: incano - tomentosa, foliis petiolatis ova- 
(S. zwyczajna) tis cordatis acuminatis grosse serratis , 

corymbis pedunculatis verticillatis in 
spicae terminalis formam approximatis. 

Schlech. Berol. Y. 344. Lin. Willd. 
Spec. Il. 49.  Enwm. Berol. p. 600. 
Scop. Carn. n. (43. Spren. Syst. 1I. 128. 
Hoth, Germ. 1I. 2. 32. Krock. iles. IT. 

n. 906. Schk. Handb. tab. 151. Hayne, 
Arzneig. 4, t. 8. DC. Flor. fran.n. 2521. 
Dess. Gal. II. 17. Hoffm. Germ. ll. 3. 
Pers. Syn. Il. 114. BF. Comp. II. 6. 
LLorek Flor. Pruss. tab. .117 , fig. 628. 
Nepeta floribus spicatis, verticillis sub- 
pedicellatis, foliis petiolatis cordatis den- 
tato-serratis. Lin. Flor. Suec. n. 514. 
Nepeta vulgaris Lamar. Flor. fran. Ca- 
taria vulgaris 7Moench. Cataria major et 
vulgaris Vall. Paris. p. 31. Kocia mig- 
ta: Menta, Cataria Syren. stron. 498. 
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Wyrasta kolo wsiów, przy plotach, na gruzach, 
w miejscach suchych. Kwitnie w lipc. sierpn. ?] 

Lodyga prosta, pojedyneza lub galezista, 4kaiciasta, omszona, 
- sinozielonawa, na 1—92 stóp wysoka. Li$cie przeciwlegle, ogon- 
kowe, jajowate, w nasadzie sercowato-wyciete , grubo-pilkowane, 
z wiérzchu ciemno-zielone, pod spodem siwe. Kwiaty okregowe; 
kazdy okrazek z dwóch niby baldaszkogronów  szypulkowych, 
przeciwleglych zlozony; górne okrazki sa zblizone, a wszystkie 
razem klos wiérzcholkowy zdaja sie tworzyé. Przysadki miedzy 
kwiatami wazkie, szczeciniaste. Kielich odznacza sie podluznemi 

liniami, a jego wiérzcholek 'w. pieé szezuplych, szydelkowatych, 
' prawie-równych zabków jest wyciety. Korona biala, zewnatrz 
drobnemi wloskami okryta, a na dolnéj wardze czerwonemi krop- 
kami ubarwiona. Roslina ta dosó przyjemny ma zapach; dla téj 

zapewne przyezyny i koty ja lubia. 

. 972. MENTHA. MIETA. 

Kieliel) 5zabkowy, foremny. Korona rurkowafa, niemal- 
foremna, 4klapkowa: klapka górna nieco szérsza i wycieta. 
Preeiki wyprostowane, odlegle. Szyjka wysuniona. 

623. M. svrvEsTRIS: verticillis spicatis basi distinctis, pe- 
(4M. lesna) dicellis calycibusque hirsutis, stami- 

nibus corolla brevioribus, folis sub- 

cordato-oblongis subsessilibus ser- 
ratis subtus subvilloso-lanatis. 

Spreng. Syst. Il. 122. .DC. Flor. 
fran. n. 9534. Bess. Gal. I. 18. Sch[. 

Berol. I. 314. Mentha sylvestris Lin. 

Lorek, Flor. Pruss. tab. 117, fig. 629. 

Mentha sylvestris, nemorosa et gra- 

tissima Willd. Spec. MI. 74 et squ. 

Mentha sylvestris et nemorosa Willd. 

Enum. Berol. p. 601. Mentha sylve- 

stris, canescens, gratissima et nemo- 

rosa BF. Comp. Germ. YI. 9 et squ. 
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Mentha canescens , sylvestris et gra- 
tissima Pers. Syn. II. 118 et squ. 

W miejseach wilgotnych, nad brzegami wód, 
rowów, jezior, w lasach mokrych 1 gajach olszo- 
wych. Kwitnie w koricu lata. 2] 

Odmiany téj rosliny, za osobne od niektórych autorów poezy- 
tane gatunki, Sprengel w wydaniu Systematu Linneusza slusznie 
zapewne zà Jedenitenze sam gatunek uwaza. Jest prawie -naj- 
wiekszym z naszych tego rodzaju gatunków, bo niekiedy 3 stóp 
dorasta 1 tém szczególnié] sie odznacza, ze kwiaty ma zebrane 
w klosy wiérzcholkowe, podluzne, ciggle, czasem tylko u dolu 
przerywane, w mlodosci nieco zwisle, pózniéj proste. Miedzy nie- 
mi znajduja sie liczne, wazkie, szydlowato-$piczaste, kosmate, 
dluzsze od kwiatów przysadki. Eodyga wyraznie 4kariciasta, cal- 
kowicie lub tylko na kantach kosmata, prosta, galezista. Liscie 
krócé] lub dluzéj ogonkowe, czasem na jednémze indywiduum 
jedne krótko-ogonkowe, inne bezogonkowe; co do ksztaltu sa zwy- 
kle jajowo-podluzne, spiczaste, czasem bardziéj podluzne i prawie- 
lancetowate, szérsze lub wezsze, na brzegu glebiéj lub plycé] zab- 
kowane, o zabkach ostrych, niejednakowych; górna ich powierz- 
chnia zwykle brudno-zielona 1 gladka, dolna zielono-siwa; czasem 
jednak obiedwie szarawym kutnerem sa okryte. K wiaty drobne, lilo- 
wo-czerwoné. Szypuleezki 1 kielichy zawsze kosmate. Preciki 
ezesto krótsze od korony 1 w niéj zamkniete, niekiedy znaczn:e 

wysunione. Cala roslina dosó przyjemnéj woni. 

624. M. AQUATICA: verticillis capitatis, pedicellis calycibus- 
(4M. wodna) que pilosis, staminibus corollam ae- 

quantibus vel superantibus, foliis ova- 
tis serratis petiolatis utrinque cauleque 
villosis. 

Spreng. Syst. 1. 723. Willd. Enum. 
Berol. p. 610... Pers. Syn. II. 119. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 117, f. 634. Men- 

tha hirsuta Schlech. Berol. I. 315. DC. 
Flor. fran. n. 2538, et Suppl. p. 399. 
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Hoffm. Germ. Yl. 5. Bess. Gal. II. 20. 
Mentha aquatica et hirsuta Lin. Willd. 

Spec. III. 7*8. Roth, Germ. M. 2. 7. 

Mentha floribus capitatis, foliis ovatis 

serratis petiolatis, staminibus corolla 
longioribus Ln. Flor. Suec. n. 517. 
Pulegium, quae Mentha rotundifolia 
palustris sive aquatica major Vaill. 

Paris.p. 125. . ! 

Bardzo pospolita na miejscach wilgotnych, blo- 
tnistych, nad wodami. Kwitnie w koficu lata 1 w je- 
sien. 2| 

Jest podobniez zmiennym gatunkiem. Od innych rózni sie tém, 
ze kwiaty w okrazki glówkowate ma zebrane: dolne, miedzy liscia- 

mi bedace, krótko-szypulkowe , górne prawie-kuliste, bezszypul- 
kowe, na wiérzcholku lodygi i galazek osadzone, niekiedy prawie- 
zsoba zetkniete 1 niby klos tworzace. Li$cie jajowate, ozonkowe, 

szérsze lub wezsze, mniéj wiecéj Spiczaste, drobno-pilkowane, za- 

wsze bardziéj lub mniéj na obudwu powierzchniach kosmate. Kie- 
ichy waleowate, rysowane, wloskami porosle. Korona ezerwona- 
wa, bledsza lub ciemniejsza, zewnatrz nieco wlosista. Preciki zwy- 

kle wysunione, czasem jednak koronie równe.  Lodyga poje- 
dyneza lub troche galezista, od kilku. cali do póltory stopy wysoka, 
czesto czerwonawa, wloskami zwislemi mnié] lub wiecé] okryta. 

625. M. AnvENsis: pedicellis glabriusculis, calycibus sub- 
(M. polna) | campanulatis hirsutis, dentibus abbre- 

viatis (staminibus corolla brevioribus), 

folis petiolatis ovatis acutis serratis 

cauleque ascendente subvillosis. 

Spreng. Syst. Y. 723. Lin. Willd. 
Spec. III. 80. Enum. Berol. p. 611. Pers. 
Syn.1I. 120. Bess. Gal.1I. 21. Lorek Flor. 
Pruss.1. 137, fig. 633. Mentha floribus 
verticillatis, folis ovatis acute-serratis, 
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staminibus corolam aequantibus Lin. 
Flor. Suec. n..516.  Mentha arvensis et 
verticillata Zoffm. Germ. lI. 6. 

Najpospolitszy prawie gatunek na gruntach nie- 

co wilgotnych, na lakach, polach, nad rowami i t. d. 
Kwitnie w lipeu sierpn. ?] 

Ma lodygi pojedyncze lub galeziste, rzadko proste, cze$ciéj roz- 
pierzchle lub dolna czescia na ziemi lezace, krótkiemi, zwislemi 

wloskami szczególniéj w górze porosle, na stope lub nieco wiecój 
wysokie. Liscie ogonkowe, zwykle pedluzno-jajowate lub niemal- 
lancetowate, w nasadzie klinowato-zwezone, czasem jajowate, w na- 

sadzie zaokraglone, mniéj wiecé] spiezaste, pilkowane, u dolu cale, 
z obudwu stron bàrdziéj lub mniéj kosmate. K wiaty drobne, fiole- 

towo-czerwonawe, w male okrazki prawie bez szypulek, miedzy 
li$éciami zebrane: szezególne szypuleczki niemal nagie lub bardzo 
rzadkiemi, krótkiemi wloskami porosle. Kielich krótki, niemal- 
dzwonkowaty, wloski na nim sa roztwarte, a zabki króciutkie, u do- 
lu rozszérzone. Przysadki kwiatowe lancetowate, troche wlosiste. 
Preciki zazwyczaj dluzsze od korony, niekiedy jéj wyrówny wajace. 

626. M. AusTRIACA: pedicellis pubescentibus, calycibus ob- 
( M. austryacka ) longis hirsutis, dentibus subulatis, sta- 

minibus corolla brevioribus, foliis cor- 

dato-ovatis acutis serratis cauleque 

ascendente hirtis. 
Spreng. Syst. 11. 23. Willd. Spec. 

III. 81. Énum. Berol. p. 611. Jacqu. 
Austr. tab. 480. Pers. Syn. I. 120. 
BF. Comp. II. 15. 

Przytrafia sig czasem w podobnych miejscach 
co i poprzedzajaca (Znajdowalem w August). Kwi- 

tnie w koricu lata. 7]. 
:. Do. poprzedzajacéj podobna. Rózni sie za$: 1. Lisciami, które 

'$3 krótsze, jajowate, przy nasadzie nieklinowate, lecz albo mniéj 
wiecé] zaokraglone, albo troche sercowato - wyciete, cokolwiek 

Tom II. - 
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$Spiezaste ,, na. brzegu drobniéj i ostrzéj pilkowane. 2. Okrai- 
kami kwiatowemi wyrazniéj szypulkowemi. 3. Kielichami bar- 
dzié) podluznemi, których zabki sa znacznie dluzsze, Spiczastsze, 
w nasadzie wezsze. 4. Szypuleczkami bardziéj kosmatemi. Zre- 
szta przysadki kwiatowe podobniez sie znajduja, lecz zwykle sa 
podluzno-lancetowate, 1 szersze. Kolor kwiatów tenze. Preciki albo 
równe koronie, albo nieco od niéj krótsze. Zapewne odmiana 
poprzedzajacéój. MMoze nie bez zasady wielu autorów ten gatu- 
nek za odmiane poprzedzajacego uwaza, bo do$wiadezenie po- 
kazuje, ze prawie wszystkie gatunki micty do nader zmiennych 
roslin naleza. 

2/8. ELSHOLTZIA. MARZYMIETA.- 

Kielich rurkowaty, 3zabkowy. Korona rzesowata, dwu- 

wargowa. górna warga we 4 zabki wycieta; dolna nieco 
dluzsza, niepodzielona, drobno - karbowana. Preciki odlegle. 
(Klos jednostronny, przysadkowaty). | 

6277. E. CRISTATA: spica subsolitaria unilaterali erecta (bra- 
(M. jednostronna) cteis venosis). 

Spreng. Syst. IL. 321. Willd. Spec. 
III. 59. Enum. Berol. p. 604. Pers. Syn. 
II. 114. Hyssopus ocymifolius Lamar. 
Enc. III. 187. Schk. Handb. n. 1567, 

tab. 167. Mentha Patrini Nov. Act. Scien. 
Petrop. 1. 336. Mentha ovata Cavanil- 
les. Hyssopus bracteatus Gmelin Hort. 
Carlsr. 

Té] roslinie naznaczaja autorowie za ojezyzne 
Syberya, mianowicie okolice jeziora Bajkal. Zwie- 

dzajac:z P. Jastrzebowskim Lubels. w r. 1829, zna- 
lezli$my ja 30 sierpnia (juz po wiekszéj cze$ci okwi- 

t3) w miasteczku Dubience, gdzie pod plotami obfi- 
cie rosnie. PóZzniéj znalazlem ja jeszeze w August. 
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we wsi Modzelach 1 Grabowie niedaleko Szcezuezy- 
na. Nie mozna przeto watpié, Ze do flory Europej- 
skiéj nalezy, chociaz]éj zadna znajoma mi, nie opi- 
suje. Kwitnie w lipc. sierpn. (3) 

Zwyezajna Jéj wysoko$é stopy ledwie dochodzi, lecz czasem na 
lokieé bywa wysoka. Korzeá ma krótki, wlóknisty. Lodyge zwy- 
kle galezista, prosto-stojaca, nad korzeniem walcowata, wy2éj 
4kanciasta, o kantach tepych; kazda jéj $ciana oznaczona jest przez 
cala dlugos$é rowkiem dosé glebokim, a cala powierzchnia miano- 

wicie w górze, drobne, rzadkie, bialawe i zwisle wloski okrywaja. 
Liscie jak we wszystkich wargowych, naprzeciwlegle, ogonkowe, 
jajowo-podluzne, zawsze Spiczaste, w nasadzie klinowato-zwezone, 
i zupelnie cale, wyzéj za$ az do wiérzcholka pilkowane. Górna ich 
powiérzchnia ciemno-zielona, prawie-gladka, dolna bledsza, zyla- 
sta, na Zylkaeh drobnemi, rzadkiemi wloskami porosla, a pod 
Szklem powiekszajacém uwazana, ukazuje na sobie mnóstwo dro- 
bnych gruczolków naksztalt kropek, 2ólty, aromatyczny olejek wy- 
dajacych. Klosy kwiatowe pojedyneze, na wiérzcholku. lodygi 
i galezi osadzone, proste, !/, —2 cal. dlugie, jednostronne, czasem 

z katów lisci parzysto-wyrastajace, i te ostatnie znacznie bywaja 
mniejsze. Kwiaty drobne, koloru lila, liczne i geste, troche zwisle, 

na szypuleczkach nader krótkich , gladkich. —Kielich rurkowaty, 
w pieé zabków prawie-równych, $piczastych, sztyletem miekkim 
uzbrojonych, wyciety. Korona od kielicha okolo 3 razy wieksza; 
jéjrurka jest waleowata, nieco dluzsza od kielicha, górna warga 
troche sklepista, karbowana, tojest na 4 nieglebokie klapki wcieta, 

dolna cokolwiek dluzsza, okraglawa i tepa, cala lub nieznacznie- 

wcieta 1 drobniutko- niewyraznie karbowana. Tak kielich jako 
i korona. bialym, dlugim, rzadkim wlosem okryte. Preciki wysu- 
nione, glówki nerkowate, brunatno-zielonawe. Z drugiéj strony klo- 
sa, znajduja sie przysadki d wurzedowe , okraglawe, cale, sztyletem 
miekkim, krótkim opatrzone, na brzegu nieco rzesowate, zreszta 

gladkie, siatkowato-zylastei pospolieie brunatnawe. Ziarna drobne, 
. przewrotnie-jajowate, nieco-splaszezone, zupelnie-gladkie, zólto- 
brunatnawe. Cala roslina a mianowicie jéj liscie 1 kwiaty, maja 

. moeny lecz dosyéó przyjemny mietowy zapach, który nawet indy- 
widua od kilku lat w zielniku przechowywane, jeszeze wydaja. 



84 NIERÓWNO-CZTEROPRECIKOWA 

Schkuhr w dziele swém botaniczném, na tablicy vin przytoczo- 
néj dokladnie j ja wystawil. 

2714. GLECHOMA. BLUSZCZYK. 
Kielich smugowany, 5 razy weiety, nieforemny, po okwi- 

tnieniu gladki. Korona rurkowata, w otivorze wlosista, od 
kielicha- przeszlo 2 razy dluZsza, 2wargowas górna warga 
prosta o. dwóch weieciaeh,, dolna 3klapkowa; srodkowa 

klapka wieksza i wyeieta. Glówki pylkowe Bapamig Ww ksztal- 
cie krzyza zetkniete. . 

628. G. HEDERACEA: t reniformibus crenatis. 
(B. pospolity) ! 

Lin. Flor. Suec. n. 518. DC. Sy- 
nop. Flor. Gall. p. 223. Willd. Spec. 
III 85. Enwm. Berol. p. 612. Schk. 
-Handb. tab. 159. .Hayne, Arzneig. II. 
dab. 8. Roth, Germ. II. 2. 9. Krock. 
Siles.n. 922. Hoffm. Germ... 6. .DC. 
Flor. fran. n. 2543. Bess. Gal. 1T. 23. 
B.F. Comp.1lL. 23. ILorek, Flor. Pruss. 
tab. 118,/1g. 635. Glechoma hedera- 
ceum jJSpreng. Syst. 1I. «21. Schlech. 

- Berol. 1l. 316. Aschers. Pharmac. tab. 
2, fig. 24. Calamintha hederacea Scop. 
Carn. n. (30. Chamaeclema hedera- 
cea, Moench Meth. 393. Glechoma he- 
deracea et hirsuta Pers. Syn. II. 121. 
Nepeta glechoma Bentham. Chamae- 
clema vulgare majus, minus et me- 
dium Vaill. Paris. tab. VI, f..4. 5. 6. 

W miejscach cienistych, nieco-wilgotnych, w za- 
 roslach, kolo plotów i zabudowaü, w ogrodach. 
Kwitnie od kwietnia do czerwca. ?] 
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Lodygi 4kariciaste, nieco omszone, puszczaja dlugie, na ziemi 
rozpostarte rozlogi; galazki kwitnace wzniesione. Liscie ogonko- 
we, nizsze nerkowate, wyzsze sercowate: wszystkie pospolicie 
gladkie, z wiérzchu blyszezace, pod spodem bledsze, ezesto gruczot- 
kowate, grubo-karbowane. :Okrazki 2—6kwiatowe, miedzy-list- 

tne, o kwiatach krótko-szypulkowych, w nasadzie malemi szydel- 
kowatemi przysadkami opatrzonych. Kielichysmugowane, omszone, 
od szypulek 3 razy dluzsze. Korona blekitno- -fioletowa; o rurce dlu- 
gió], w otworze kosmata; górna ]6j warga nieznacznie wcieta, dol- 
na 3klapkowa o klapce $rodkowéj znacznie-wiekszé], wycieté]. . 
Na lisciach czesto daja. sie widziéé narosle, naksztalt galek róznéj 
wielkosci, od zaklócia owadu sprawione. Cala roslina za potarciem 
szezególny, sobie wlasciwy zapach wydaje. 

215. LAMIUM. JASNOTA.. 

Kielich Bzabkowy, w górze nieco rozszérzony, o zab- 
kaeh prawie-równych, oseistych. Korona od kielieha dluzsza, 
rürkowata, w gardzieli wydeta. Warga górna sklepista, nie- 
podzielona; dolna. 3klapkowa: klapki boezne bardzo male, 
W ksztalcie zabków $piezastych; $rodkowa wielka, wyceieta. 
Glówki pylkowe zewnatrz wlosiste. 

629. L.wAcuLATUM: calycibus patentibus in verticillos 
— (J. plamistg)  10—12flores laxe digestis, dentibus 

calycinis inaequalibus superioribus 
majoribus, foliis cordatis irregulariter 
crenato-vel inciso-serratis , floralibus 

breviter petiolatis, imis remotis. 
BF. Comp. 1I. 24. Lin. Willd. Spec... 

II. 87. Enum. Berol. p. 613. Roth, 
Germ. 1L. 291. Schk. Handb. t. 159. 
Spreng. Syst.1I. 726. DC. Flor. Fran. 
n. 2550. Pers. Syn. IL. 121. .bess. 

Gal. IL. 24. Schlech. Berol. Y. 317. 
Hoffm. Germ.V. T. Lorek Flor. Pruss. 
tab. 116, fig. 636. 
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Przytrafia sig w zaroslach, w gajach, lasach, 

rzadzé) jak nastepne (Znajdowalem obficie kolo 
Szezuczyna w lesie Eawskim.). Kwitnie od maja 
do lipca. 2]. 

Dorasta ezesto póltory Bios wysokoéci. Ma lodyge 4kariciasta, 
nieco-szorstkiemi i troche zwislemi, bialemi wloskami porosla, 
galezista. Liscie sercowate spiczaste, pojedynezo lub podwójunie 

- nierówno-karbowane, lodygowe wieksze i dluzéj ogonkowe, 
kwiatowe mniejsze, o krótkieh ogonkach, czesto bialemi lub bru- 
natnawemi plamkami na górnéj powierzchni oznaczone. Okrazki 
skladaja sie z 10 lub 12 kwiatów. Korona wielka, $wiatlo-pürpu- 

rowa, o rurce nieco-skrzywionéj, znacznie od kielicha dluzszé]: 
górna J6j warga nieco $piczasta, niewyraznie-zabkowana, zewnatrz | 

. omszona; dolna ciemniejszemi kropkami upstrzona. 

630. L. ArBuw: foliis cordatis acuminatis serratis petiola- 
(J. biala) tis, petiolis dilatatis, verticillis 20floris , 

labio superiore obtuso integerrimo. 
BF. Comp. II. 24. Lin. Willd. Spec. III. 

88. Enum. Berol. p. 618. Roth, Germ. lI. 
21. Krock. Siles. n. 928. Schk. Handb. tab. : 
159. .Hayne, Arzneig. V , tab. A1. .DC. 
Flor. fran. n. 2549... Hoffm. Germ. II. T. 
Dess. Gal. 1L. 24. Spreng. Syst. 1. (26. 
ichlech. Berol. Y. 317. Pers. Syn. 1I. 122. 
Lorvek Flor. Pruss. tab. 118, fig. 631. La- 

. mium folis cordatis acuminatis serratis 

petiolatis Lin. Flor. Suec. n. 520. Lamium 
foliosum Crantz, Austr. Lamium vulgare 

album, sive Archangelica flore albo Vail. 
Paris. p.113. Pokrzywa martwa biala: 
Album Lamium v. Urtica lactea Syren. 
stron. 1409. 

Przy plotach, na miejscach nieuprawianych. Kwi- 
tnie od czerwca do jesieni. 2]. 
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Z postaci do poprzedzajacéj podobna, lecz li$cie ma wezsze, Spi- 
czastsze, ciemniejsze i glebiéj pilkowane; kwiaty w okrazkach licz- 
'niejsze , bo ezesto do 20 w kazdyr ich bywa; korone biala, podo- 
bniez wielka, a któréj górna warga w wiérzcholku tepa, niezabko- 
wana, kosmata, rurka za$ kielichowi prawie-wyrównywajaca. 
Glówki pylkowe czarne, kielichy zwykle brudna plamka oznaczone. 

631. L. PunPUREUM: foliis cordatis obtusis crenatis petio- 
(J. purpurowa) — latis superioribus confertis, verticillis 

8— 1Ofloris. 

BF. Comp. 1. 25. Lin. Willd. Spec. 
III. 88. Enum. Berol. . 613. Roth, 
Germ. 1I. 2. 22. Krock. Siles. n. 929. 
Schk. Hamdb. tab. 159. DC. Flor. 
fran. n. 2553.  Hoffm. Germ. ll. T. 
Bess. Gal. VI. 94. Spreng. Syst.TI. 726. 
Schlech. Berol. Y. 81V. Pers. Syn. II. 
122. Lorek Flor. Pruss. tab. 118, fig. 
638. Lamium folüs cordatis obtusis 
petiolatis Lin. Flor.Suec. n. 521. La- 
nium nudum Crantz, Austr. Lamium 

annuum vulgare rubrum Vail. Pa- - 
ris. p. 112. Pokrzywa martwa pier- 
wsza: Galeopsis, Urtica iners, mor- 
tua v.foetida, Lamium purpureum 
Syren. stron. 1408. 

Bardzo pospolita roslina, okolo plotów w ogro- 
dach, na dziedziicach, przy drogach, na miejscach 

nieuprawianych. Kwitnie od wiosny przez cale lato, 
a nawet w póZzné;j jesieni. .(*) 

Od poprzedzajacych we wszystkich ezesciach mniejsza 1 za- 
raz na piérwszy rzut oka odznacza sie li$ciami, w wiérzcholku 

— gesciéj piramidalnie ulozonemi. Zodyga na pól stopy ledwie wysoka, 
doskonale 4graniasta, wydrazona, czesto czerwonawa, u dolu pra- 
wie-naga lub niewielu li$ciami opatrzona, galezista, podnoszaca 



88 NIERÓWNO-CZTEROPRECIKOWA 

sie. Liscie sereowato-]ajowate, mnié] wiecéj tepe, karbowane: dolne 
mniejsze lecz dluzéj ogonkowe, wyzsze wieksze na krótszych ogon- 

, kach, najwyzsze za$ ezyli kwiatowe czestokroé .brudno-czerwona- 
we, wszystkie cokolwiek omszone. Kwiaty niewielkie, po .8 

do 10 w okrazku, purpurowe. Kielich prawie-gladki, smugami 
 brudno-ezerwonemi oznaczony, o zabkach szydelkowatych,, rzeso- - 

. watych, ruree korony niemal-równych. Górna warga tepa, zupel- 
nie-cala, zewnatrz omszona. Moeny, nieprzyjemny zapach odznacza 
te rosline: 

632. L.AMPLEXICAULE: foliis subrotundis obtusis incisis cre- 

(7. otulona) 

LET 

natis, inferioribus petiolatis, florali- 
bus sessilibus amplexicaulibus , laci- 

nis calycis fructiferi conniventibus; 
. corollae labio superiore obtuso inte- 

gerrimo (tubo gracili). 

Schlech. .Berol. 1.818. Lin. Willd. 
Spec. 1I. 90. Enum. Berol. p. 618. 
Krock. Siles. n. 930. Pers. Syn. Il. 
122. Schk. Handb. tab. 159. .DC. 
Flor. fran. n. 2555. Spreng. Syst. ll. 
121. Hoffm. Germ. 1L. 7. Bess. Gal. 
II. 25... B.F. Comp. II. 25. Lorek Flor. 
Pruss. tab. 118,fig. 039. Lamium fo- 

liis floralibus sessilibus amplexicauh- 
bus obtusis Lon. Plor. Suec. n. 522. 
Pollichia amplexicaulis «Roth, Germ. 

II. 2. 27. Galeobdolon amplexicaule 
Moench, Meth. 3994. Lamium folio 
caulem ambiente minus Vaill. Paris. 
p. T8p..f . 

Na polach, w ogrodach, przy plotach b. po- 

spolita. Kwitnie od wiosny do Jesieni. (*) 
Do poprzedzajacéj z postaci nieco podobna. Ma korzeá maly, 

wlóknisty; lodyge. zwykle pojedyneza, czasem od nasady mniéj 
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wiecéj galezista, nieco-podnoszaca sie, 4kariciasta, krótkiemi, rzad- 
kiemi wloskami poros!a, okolo pól stopy wysoka. Liécie dro- 

bniejsze i okraglejsze jak u poprzedzajacój: najnizsze ogonko- 
we, prawie-sercowate, wyzsze zas i kwiatowe bezogonkowe, 

nieco pret otulajace; wszystkie grubo ! nierówno-karbowane, cza- 

sem prawie-klapkowate, delikatnie omszone. Kwiaty okregowe, 
li$ciami okryte, $wiatlo-purpurowe. Kielichy bialym, gestym wlo- 
sem zewszad okryte. Rurka korony szezupla, od kielicha blizko 3 
razy dluzsza, górna warga tepa, cala, niewielka, zewnatrz zna- 

cznie-omszona. Zabki przy otworze niewyrazne. Owoce niemal- 
czarne, maja na sobie drobniutkie, biale grudki. 

276. GALEOPSIS. POZIEWNIK. 

Kielich dzwonkowaty, 5zabkowy, o zabkaeh práwie 

równych, oseistych. lrka korony krótka, w otworze roz- 

szérzona; brzeg dwuwargowy ; warga górna sklepista, nie- 

co-karbowana, dolua 3klapkowa, o klapkaclh nierównycl:: 
boezne klapki przy otworze wyuioslosciag naksztalt zabka 
opatrzone. Glówki pylkowe rzesowate. 

633. G. LADANUM: internodiis caulinis subaequalibus su- 

(P. polny) — perne ramisque elanduloso-villosis , ca- 
lycibus pungentibus tubo corollae triplo 
brevioribus, bracteis subulatis subretle- 

xis, folis oblongis utrinque attenuatis 
remote serratis utrinque virentibus, flo- 
ralibus lanceolatis serrulatis. 

epreng. Syst. W. 195. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 119, f. 640. Lin. Willd. 
Spec. II. 91. Enum. Berol. p. 614. 
&cop. Carn.n. X91... Krock. Siles. n. 931. 
Schk. Handb. t. 160. Bess. Gal. II. 25. 

Schlech. Berol. Y. 319. Galeopsis inter- 
nodiis caulinis aequalibus, verticillis om- 

nibus remotis Zn. Flor. Suec. n. 524. 
Tom Hi. 12 
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Galeopsis Ladanum et parviflora .DC. 
Flor. fran. n... 2557 et squ.Galeop. La- 
danum, angustifolia et latifolia Hoffm. 
Germ.1Ll.8. Galeopsis Ladanum, angu- 
stifolia et parviflora Pers. Syn. 1I. 122. 
G. Ladanum majus Krock. Siles. n. 932. 
Lamium Ladanum Crantz. 'l'etrahit La- 
danum JMoench. Galeopsis patula. sege- 
tum, flore purpurascente Vaill. Paris. 
(ponts 

Rosnie na polach, miedzy zbozem, na odlogach, 

kolo dróg, mianowicie na gruncie gliniastym. Kwi- 
nie w lecie 1 w jesieni.. (3) 

Wielkosé miéwa rozmaita, czasem na kilka cali tylko wysoki, 
niekiedy póltory stopy dorasta. Korzeri wlóknisty, cokolwiek po- 
giety. Lodyga 4kariciasta, prosta, gestym, drobnym wlosem omszo- 
na, mniéj wiecéj galezista, czesto-czerwonawa, o kolankach niewy- 
datnych. Liscie krótko-ogonkowe, podluzne, po obu korücach 
zweone, czasem lancetowate, szérsze lub wezsze, odlegle, tepo- 

pilkowane, na 5 —1 '/; cal. dlugie; kwiatowe zawsze szezuplejsze, 

czasem prawie-równowazko-lancetowate, 1 zaledwie na 2 lub 3 
lin. szérokie. Okrazki kwiatowe w wyzszéj ezesci lodygi 1 gala- 
zek umieszczone, mniéj wiecé] od siebie odlegle. Kielich kosma- 
iy, o pieciu. zabkach szydelkowatych, kolacych, w nasadzie roz- 
szerzonych. niezupelnie równych, od rurki korony znacznie krót- 
szych. Korona dosyé wielka, lilowo-purpurowa, zewnatrz delika- 
tnemi wloskami okryta; dolna jéj warga przy otworze zóltemi 
upstrzona plamkam:; rurka zóltawo -biala, od kielicha blizko 3 
razy dluzsza. Galeopsis parviflora Lamarcka 1 innych autorów, 
Jest podlug Sprengla, odmiana tego gatunku, odznaczajaca sie 
lisciem szerszym, prawie jajowatym, okrazkami kwiatowemi bar- 
dziéj odleglemi, kwiatem mniejszym, którego korona zaledwie 2 
razy jest od kielicha dluzsza. Galeopsis angustifolia Hoffm. Pers. 
jest inna odmiana, majaea lisé wezszy, kielich mniéj kosmaty, 
o wloskach przytulonych, a którego zabki niemal rurce korony 
równe. 
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' 634. G. TETRARIT: internodiis caulinis superne incrassatis, . 
(P. szorstki) | vamis subretrorsum hirtis, foliis ovato- 

oblongis dentatis hirsutis, verticillis sum- 
mis subcontiguis, calycibus longissime 
aristatis tubum corollae aequantibus. 

Spreng. Syst. YI. 125. Willd. Spec. IIT. 
92. Enum. Berol. p. 614. Roth, Germ. 
II. 2. 24. Scop. Carn. n. (28. Krock. Si- 
les. n. 9383. DC. Flor. fran. n. 2559. 
Hoffm. Germ. Il. 9. Pers. Syn. II. 122. 
Bess. Gal. M. 29. Schlech. Berol. I. 320. 
Lovek. Flor. Pruss. tab. 119, fig. 642. 
Galeopsis Tetrahit a Lin. Flor. Suec. n. 
523. Lamium Tetrahit Crantz. 'T'etrahit 
nodosum JMoench. 

Kolo plotów, w zaroslach, gajach olszowych, 
w ogrodach  Zazwyezaj na gruncie nieco wilg golnyin. 

E w lecie i W Jesieni. (2 

Ten gatunek w dwóch szezególpié] daje sie widziéé odmianach: 
na polach i miejscach suchych jest mniejszy, ledwie na stope wyso- 
ki, lecz lodyge miéwa grubsza, liscie szérsze, kwiaty licznie]sze, ko- 

rone wieksza, purpurowa; w lasach za$, w zaroslach 1 mie]scach 

nieco wilgotnych, wiekszy leez delikatnie]széj, o li$ciach zwezonych, 
kwiatach mniéj lieznych, koronie szezuplejszéój, blado-czerwoné] 
lub bialawéj. Indywidua ostatniéj odmiany znajdowalem w zaro- 
slach, na miejscach nizkich, czesto jeszcze w pazdzierniku kwitna- 
ce i przeszlo na dwa lokcie wysokie. W ogólnosci ten gatunek ró- 

--ini,sie od poprzedzajacego: 1. Lodyga kolankowata czyli w pe- 
wnych odstepach znacznie zgrubialg. 2. Wloskami tegiemi, zwi- 

slemi, bialemi, które mniéj wiecéj lodyge, a mianowicie jéj kolanka 
okrywaja 1 szorstkosé w dotknieciu ezyniq. 3. Lisciem jajowo - po- 
dluznym, w nasadzie bardziéj rozszerzonym. 4. Okrazkami gór- 
nemi zblizonemi, 1 prawie z soba zetknietemi. 5. Korona mniejsza, 

o rurce krótszéj. 6. Kielichem którego zabki sa dluzsze, rurce ko- 

rony prawie-równe. 
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635. G. PUBESCENS: internodiis caulinis subincrassatis foli- 
(P. purpurowy) isque ovatis acuminatis serratis pube- 

scentibus, bracteis subglandulosis mi- 
nutis, calycibus pilosis corolla triplo- 
brevioribus. 

Spreng. Syst. 1. 125. Bess. Gal. II. 
| 27. Enum. Volh. p. 24. BF. Comp. 

II. 28. Lorek, Flor. Pruss. tab. 119, f. 
643.. Galeopsis Walterina ScMech. .Be- 
rol. I. 320. 

Kolo plotóvw, na gruzach, w ogrodach, w ga- 

jach olszowych, przy wsiaeh (Obficie ten gatunek 
w August. znajduje). Kwitnie w lipeu 1 sierpn. (3) 

Do poprzedzàjacego z wejrzenia bardzo podobny, i dla téj przy- 
ezyny dlugo za jeden z nim uwazany gatunek, dopóki przez Bes- 
sera nie zostal odrózniony. Dorasta dwóeh lub trzech stóp wyso- 
kosci. Ma korzeüi wlóknisty; lodyge galezista, kariciasta, o kantach 
tepych, przy kolankach zgrubiala, prosta, a niekiedy tu 1 owdzie 

zalamana, w $rodku nieco-wydrazona, 1 w caléj dlugosci krótkiemi, 

twardemi, zwislemi wloskami okryta. Liscie ogonkowe, Jajowo- 
podluzne lub jajowate, szezytowato-$piczaste, na brzegu grubo- 
pilkowane, z wiérzchu drobnemi, przytulonemi wloskami porosle, 
pod spodem prawie-gladkie, lub. delikatnie mianowicie na zyl- 
kach omszone.. Okrazki 3—95kwtatowe, wyzsze zblizone do siebie. 

Zabki kielicha osciste, kolace, rurce korony prawie-równe, lub nie- 

co od niéj krótsze. Korona wieksza jak u gatunków poprzedzaja- 
cych, purpurowa: górna j6j warga cokolwiek sklepista, tepa, wyra- 
Znie-zabkowana, o zabkach prostych, nierównych, zewnatrz dosyé 

dlugiemi, bialawemi wloskami okryta;. dolna. gladka, 3klapkowa, 

o $rodkowéj klapce. nieco dluzszéj, bardzo nieznacznie wycietéj, 
karbowanéj, po srodku plamka zólta 1 zylkami purpurowemi ozna- 

czonéj; rurkaewalcowata, u dolu bialawa, w górze obszerniejsza. 

brudno-zólta, omszona. Glówki pylkowe blade. 

636. G. vERSICOLOR: internodiis caulinis superne incrassa- 

CP. róznobarwny) tis ramisque hirtis, foliis ovato-oblon- 
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gis dentatis hirsutis, verticillis sum- 
mis subcontiguis. corolla fauce inflata 
galea apice crenulata calycem pun- 

centem multo-superante. 

Spreng. Syst. Yl. 125. Smith. Brit. 
DC. Flor.fran. n. 2560. Pers. Syn. II. 

192. Hoffm. Germ. Yl. 9. Bess. Gal. 
II. 26. Galeopsis cannabina Wild. 
Spec. Ill. 93. ZÉnum. Berol. p. 614. 

Roth, Germ. M. 2. 25. Schlech. Berol. 

I. 321. BF. Comp. I. 28. Lorek, Flor. 

Pruss.t. 119, f. 644. Galeopsis corol- 
la flava: labio inferiore maculato 

Lin. Flor. Lap. 193. Galeopsis gran- 
ditlorum G'lib. Lith. n. 61. Galeopsis 
cannabina Krock. Siles. n. 934. Gale- 
opsis spectabilis Miller. Galeopsis al- 

tera, calieulis aculeatis flore flave- 

scente Vaill. Paris..p. 11. 

Przytrafia sie w zaroslach, w miejscach nieco 
wilgotnych, w gajach olszowych, ezasem w lasach. 
Kwitnie w lecie 1 w jesteni.— (3) 

Odznacza sie ten gatunek wielka i piekna korona, która od 

kielicha kilka razy jest dluzsza, w otworze wydeta, zóltawa; dolna 
Jéj warga 3klapkowa. o klapkach bocznych odgietych, $rodkowéj 
wiekszéj, u dolu fioletowa plama oznaczonéj; górna sklepista, 

w wiérzcholku drobno-zabkowana, z wiérzchu kosmata. Kielich 

bialawy, sinugowany, w górze wlosisty, o zabkach nierównych. Lo- 
dyga galezista, wlosami szezeciniastemi, zwislemi, mianowieie przy 
kolankach porosla. Liscie jajowato-podluzne, $piezaste, w nasadzie 
troche zwezone, pod spodem prawie-nagie, z wiérzchu przytulo- 

nem: wloskami okryte, na brzegu karbowano-pilkowane. 
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27010. GALEOBDOLON. GAJOWIEC. 

Kielieh dzwoneezkowaty, 9zabkowy, o zabkach nieró- 
wnych, Spiezastych. Korona krótko-rurkowata, od kielicha 
dluzsza, 2wargowa: górua warga sklepista, niepodzielona; 
dolna o 3 Spiezastych wceiegeiach, z których Srodkowe nieco 
diuzsze. Otwór bez zabków. | 

631. G. roTEUM: foliis cordato-ovatis crenato-dentatis pe- 
(G. 2ólty) tiolatis, verticillis sub-6floris. 

BF. Comp. V. 29. Willd. Enwm. Berol. 
p. 014. DC. Flor. fran. n.2581. Spreng. 
Syst. II. 725. Bess. Gal. YT. 30. Schlech. 
Derol. I. 318. Lorek, Flor. Pruss. tab. - 

121, fig. 651. Galeopsis Galeobdolon 
Lin. Spec. Krock. Siles. II. n. 935, tab. 23. 
Leonurus foliis ovatis serratis acutis Lin. 

Flor. Suec. edit. Y. n. 441. Galeopsis ver- 
tiellis sexfloris involucro tetraphyllo 

Lin. Flor. Suec. edit. 2. n. 525. Galeob- 

dolon vulgare Pers. Syn. 1I. 122. Leonu- 
rus Galeobdolon Scop. Carn. n. 1 05. Willd. 
Spec. II. 115. .Hoffm. Germ. M. 13. Pol- 
lichia Galeobdolon Roth, Germ. ll. 2. 26. 
Lamium. Galeobdolon Crantz. Cardiaca 
sylvatica Lamar. Flor. fran. Galeopsis 
sive urtica iners flore luteo Vall. Paris. 
p. (Y. Pokrzywa martwa trzecia kwiatu 

Zóltego: Lamium luteum JSyren. strom. 
1410. 

 W lasach i gajach listkowych, cienistych, nie- 
co wilgotnych, do$é czesto. daje sig widziéé. Kwi- 

tnie w maju i ezerwcu. 2]. 
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Lodygi pojedyneze, slabe, pochylone lub podnoszace sie, wlos- 
kami zwislemi, bialemi, mianowicie na kantach porosle, na stope 
lub nieco wiecéj wysokie. Li$cie nizsze ogonkowe, sercowato 

w nasadzie wyciete, jajowate, niemal-tepe; wyzsze przy kwiatach 
' krótkie maja ogonki, ksztalt podobniez Jajowaty, lecz bardziéj sa 

Spiczaste; wszystkie na brzegu karbowano-zabkowane, troche ko- 
smate i pomarszczone. Kwiaty okregowe, do górnéj ezesci lodygi 
przymocowane. W kazdym okrazku znajduje sie ich od 4 do 6, 
w nasadzie przysadkami przeciwleglemi opatrzonych. Korona wiel-: 
ka, paszezekowata, 261ta. Kielich zewnatrz omszony, o pieciu szé- 
rokich, sztyletowatych zabkach, z których górny dluzszy jest od 
innych. 

2178. BETONICA. BUKWICA. 

Kielich 3zabkowy, o zabkach prawie-równych, oscistych, 
w otworze nagi. Korona rurkowata, szezupla, o rurce wal- 
cowatéj, z brzegiem dwuwargowym: górna warga niemal- 

prostopadle wzniesiona, plaskawa, cala lub wyeieta, dolna 
Jklapkowa, o klapce Srodkowéj karbowanéj. 

638. B. orriciNALIS: spica interrupta, corollarum lacinia 
(B. lekarska) ^ intermedia labii inferioris emargina- 

ta (vel crenato-undulata). 

Lin. Flor. Suec. n. 515. Schk. Handb. 
tab. 160. Lorek, Flor.Pruss. tab. 120, 
fig. 6045. Kluk, Dyke. I. 69. Betoni- 

ca, stricta Acton. Reichenbach et plur. 

auctor. Betonica hirsuta T/wil. Flor. 
Paris. 293 (non Lm.). Betonica le- 
gitima Link. Stachys Betonica Ben- 
tham (non Scop. et Crantz). Bukwica: 
Betonica Syren. stron. 1241. 

W lasach, gajach, zaroslach. Kwitnie w lipcu, 
sierpn. 2] 
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. Korzefi gruby, ukosny, wlóknami mocnemi opatrzony. . ody- 
ga pojedyneza, wyprostowana, 4kafciasta; krótkim, odstajaeym, 
nieco szorstkim "wlosem mianowicie u dolu okryta, na stope lub 
póltory w czasie kwitnienia wysoka. Li$cie nieliczne, podluzne 
lub prawie-owalne, w wiérzcholku mnié] wiecéj tepe, regularnie 
grubo-karbowane, z obudwu stron wloskami porosle: nizsze na 
dlugich, troche kosmatych ogonkach, w nasadzie sercowate; wyz- 
sze szczuplejsze, krótko-ogonkowe; najwyzsze (przy kwiatach) pra- 
wie-równowazkie, bezogonkowe. Kwiaty na wiérzcholku lodygi, 
w okrazkach zblizonych w ksztalcie klosa umieszczone; dolny okra- 
zek zwykle od innych oddalony. Kielich. w. pieé szydelkowatych 
zabków wyciety, zewnatrz mniéj wiecé] omszony, a na brzegu 

zabków diuzszym, rzadkim, szorstkawym wlosem rzesowato-po- 

rosly. Korona purpurowa, zewnatrz lekko-omszona. ma rurke 

krótka, prawie-gladka; górna warge wzniesiona, podluzna, tepa 
i cala; Srodkowa klapke wargi dolnéj obszerniejsza od bocznych, 
mniéj lub wiecéj wycieta. Cala roslina, mianowicie w korzeniu 

gorzkawa, aromatyezna, w dawniejszéj medycynie niepospolita 
miala wzietosc. | 

Betonica stricta. Aiton'a, uwazana przez dlugi czas za osobny 
gatunek, jest odmiana odznaczajaca sie kielichem bardziéj kosma- 

tym; rurka korony krótsza, omszona; klapka $rodkowa dolnéj war- 

gi drobno, nieforemnie karbowana. Przytrafia sie bardzo czesto 

w naszych lasach. 

279. STACHYS. CZYSCIEC. 

Kielich katowaty, 9 razy weiety, o wcieciach Spiezastych, 

oseistych, prawie-równych. Korona o rurce krótkiéj, z warga, 
górna sklepista/, wycieta;; dolna, J3klapkowa: Srodkowa klap- 

ka szérsza, wyeieta, boezue odgiete. Preciki nizsze po wy- 

daniu pylku do boków korony skierowane. 

639. S. PALUSTRIS: verticillis sub-6floris, foliis lanceolatis , 

(C. blotny) ^ subglabris sessilibus, semi-amplexicau- 

libus. 
DC. Synop. Flor.Gall. 225. Ejusd. 

Flor. fran. n. 2561. Lin. Willd. Spec. 

* 
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III. 98. Enum. Berol. p. 616. Roth, 

Germ. YI. 2. 29. Krock. Siles. n. 940. 
Spreng. Syst.Yl. (36. Pers. Syn. lI. 123. 
Hoffm. Germ. V. 10. Bess. Gal. Il. 31. 
Schlech. Berol. I. 322. .B.F. Comp. I. 
31. Lorek, Flor. Pruss. t. 120, f. 648. 
Stachys verticillis sexfloris, foliis Iinea- 
ri - lanceolatis. semi - amplexicaulibus 
Lin. Flor. Suec.n. 528. Hayne, Arzneiq. 
III. £. 40. Galeopsis palustris Betoni- 
cae-folio flore variegato Vaill. Paris. 

| p. (t. 

Na blotach 1 bagnach, nad wodami. Kwitnie 

w lipcu, sierpniu. ^7]. 
Dorasta czasem 3 stóp wysokosci. Lodyge ma zwykle poje- 

dyncza, A4kaficiasta, wydrazona, prosto-stojaca, omszona, pospolicie 
czerwonawa. Liscie dlugie, szezuple, lancetowate, $piezaste: dolne 

. krótko-ogonkowe, wyzsze bezogonkowe, foremnie- pilkowane, 
nieco-pomarszczone, ciemne i prawie bez wlosków. Okrazki o 6 

zwykle kwiatach, w klos wiérzcholkowy, przerywany zebrane, 
przysadkami lancetowatemi, $piczastemi opatrzone. Kielichy eze- 
sto -czerwonawe. Korona blado-purpurowa. Odmiana o lisciach 
bardzo wazkich (2 lin.), kwiatach drobnych czasem daje sie wi- 
dziéc. Inna takze mam odmiane, u któréj lodyga w górze po- 
jedyneza, z samé] zas$ nasady liczne, krótkie, nieco. rozwarte wy- 
puszeza galezie. Maczaste korzenie téj rosliny, moglyby przez 
hodowanie pozywnego dostarczaé pokarmu (amiet. rolniez. techn. 

I. 26.). 

640. S. svyrvATICA: verticillis 6floris, foliis cordatis ovatis 

(C.le$my) ^ petiolatis. 
JDC. Synop. Flor. Gall.p. 225. Ejusd. 

Flor. fran. n. 2566. Lin. Willd.Spec. YI. 
97. Enum. Berol. p. 615. Scop. Carn, 
n. 106. Roth, Germ. Il. 2. 28. Krock. 

Siles. 1. 939. Spreng. Syst. II. 735. 
Tom IH. 18 
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Pers. Syn. Y. 123. Hoffm. Germ. II. 
10. Bess. Gal. 1I. 31. ScAlech. Berol. 1. 
322. BF. Comp. ll. 32. Lorek, Flor. 
Pruss. t. 120, f. 646. Stachys verticil- 
lis 6floris, foliis cordatis petiolatis Lon. 
Flor. Suec. n. 526. Hayne, Arzneig. 4. 
tab. 1l. 

W lasach cienistych, nieco. wilgotnych, w ga- 
jach 1 zaroslach. Kwitnie w lipeu 1 sierpniu. ^] 

Dorasta 9 lub 3 stóp wysokosci. Ma lodyge nieco galezista , 
czasem pojedyneza, 4kariciasta, wloskami odstajacemi, bialemi, 
szorstkiemi porosla. Liscie Jéj sa szérokie, sercowato-Jajowate, dol- 
ne wieksze i dluzé] ogonkowe, górne mniejsze, o krótszych ogon- 
kach: wszystkie mnié] wiecé] $piczaste, pilkowane, niekiedy prawie- 
karbowane, z obudwu stron kosmate. Okrazki 6—8k wiatowe, od- 

legle, tworzace niby klos wierzcholkowy, przerywany. Kazdy 
okrazek ma w nasadzie dwie lancetowate, Spiczaste, przeciwlegle, 
od kwiatów krótsze, wloskami porosle przysadki. Korona brudno- 
purpurowa, na dolnéj. wardze bialemi plamkami upstrzona. Cala 
roslina odrazliwéj woni. 

641. S. ANNUA: caule herbaceo ramoso glabriusculo, foliis 
(C. roczmy)  oblongo-lanceolatis acutiusculis trinerviis 
i dentatis, summis integerrimis , calycibus 

villosis subpungentibus (verticillis 6floris). 

Spreng. Syst. 1. 134. Lin. Willd. Spec. 
III. 105. Jacqu. Austr. t. 860. Roth, Germ. 

1I. 9.31. Schk. Handb.tab. 161. DC. Flor. 

fran. n. 2514. Pers. Syn. M. 124. .Hoffm. 
Germ. VM. 11. Bess. Gal. M. 38. SchMech. 
Berol. 1. 323. BF. Comp. Il. 32. Lorek 
Flor. Pruss. tab. 120, fig. 641.  Betonica 
annuas Jin. Spec. edit. 1. Moench. Meth. 
396. Stachys nervosa Gaterau, Descr. 

plant. d. Montauban. 
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Wyrasta na polach, mianowicie na gliniastym 
gruncie, Kwitnie. w koricu lata i w poezatkach je- 
sieni.. (*) 

Lodyga 4kanciasta, prosta, na stope lub wiecé] wysoka, niekie- 
dy pojedyneza, lub od nasady galezista, o galeziach ramionowato- 
rozlozystych, mniéj wiecé] wloskami drobnemi omszona, u dolu 
zwykle gladka. Liscie podluzno-lancetowate, pilkowane: dolne 
szérsze, ogonkowe, tepe, górne wezsze 1 prawie - bezogonkowe, 
bardziéj lub mniéj $piczaste; wszystkie omszone, zwykle 3, czasem 
Snerwowe. Okrazki pospolicie 0 6 kwiatach (niekiedy 0 4 lub 5), 
na wiérzcholku lodygi i galazek w rzadkie klosy zebrane i przysad- 
kami lancetowatemi, calemi opatrzone. Kielich nieco kosmaty. 
Korona bialawa lub blado-zólta, na srodkowéj klapce dolnéj war- 
gi kropkami. czerwonemi upstrzona.. Cala roslina niekiedy ledwie 
na 3 lub 4 cale bywa wysoka. 

642. S. RECTA: caule ascendente foliisque subsessilibus 

(C. prosty) lanceolatis subdentatis hirsutis. calycibus 
pungentibus (verticillis sub- LOfloris). 

Spreng. Syst. 1. 136. Lin. Willd. Spec. 
III. 104. Enum. Berol. p. 617. Roth, Germ. 
II. 2. 21. Krock. SuWes. n. 942. Jacqu. 
Austr. tab. 359. Hayne, Arzneig. IV. tab. 
12. Schk. Handb. tab. 161. Hoffm. Germ. 
II. 11... Pers. Syn. 1. 124. Sch. Berol. I. 
323. Bess. Gal. 1I. 33. .B.F. Comp. lI. 33. 

.. Lorek, Flor. Pruss.tab. 120, f. 650. Stachys 
 Sideritis JDC. Flor. fran. n. 2513. Stachys 
procumbens -Lamar. Flor. fran. Stachys 
Betonica Crantz, Austr. Stachys bufonia 

"Thwill. Flor. Paris. Betonica decumbens 
Moench. Meth. 396. "s 

Na wzgórkach, przy drogach, w zaroslach. K wi- 
Inie od czerwca prawie do Jesieni.. 2]. 
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Od poprzedzajacéj nieco wyzsza. Ma 1odyge podnoszaca sie 
lub nasada na ziemi lezaca, w górze wyprostowana. galezista, 

A4kaüiciasta, wloskami okryta, troche wstecznie-szorstka. Liscie po- 

- dluzno-lancetowate, w nasadzie zwezone, nizsze krótko-ogonkowe, 

tepe; wyZsze bezogonkowe i1 spiezastsze; wszystkie z wiérzchu 
nieco kosmate, pod spodem zylaste, tepo- pilkowane, czyli raczéj 
nieznacznie karbowane. Okrazki odlegle, na wiérzcholku lodygi 
i galazek klosowato (tak Jak u poprz. gatun.) umieszezone; w ka- 
idym od 8 do 10 jest kwiatów; przysadki okrazków dolnych sa 
dluzsze, do li$ci podobne, górnych za$ stopniowo-krótsze, jajowate, 
cale, od kielicha mniejsze, sztyletem króciutkim zakotezone. Ko- 

rona blado-zólta, a jéj wargi nader rozlozyste: dolna czerwonawe- 
mi kropkami upstrzona. 

643. S. GERMANICA: caule erecto lanato, folis oblongis 

(C. kutnerowat, y) crenatis EM bracteis lan- 

ceolatis integerrimis patulis, denti- 
bus calycis ovatis , galea corollae ro- 
tundata, lobo medio lab. infer. emar- 

ginato (verticillis multfloris). 

Spreng. Syst. II. 736. Lin. Willd. 
Spec. III. 99... Énum. Berol. p. 616. 
oth, Germ. M. 2.30... Jacqu. Austr. 
tab. 319. Scop. Carn. n. (10. Krock. 
Siles. n. 941. .Hoffm. Germ. YI. 11. 
Pers. &yn. 1I. 123. DC. Flor. fran. 
n. 2569. Schlech. .berol. I. 323. BF. 
Comp. IL. 82. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
120, f. 649. Stachys tomentosa Ga- 
terau, Descr. plant. d. Montauban. . 
Stachys lanata  Crantz (non Jacqu.). 
Eriostomum germanicum Anf. 

Fidldsra od poprzedzajacych. (W Lubel. w oko- 
licach. Kazimierza 1. Miechowa; w. Mazowiec. nad 

Goplem.). Kwitaie w lipcu i sierpniu. ^| 
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Odznaeza sie bialym, gestym, miekkim, welniastym kutnerem, 
który wszystkie czesci a mianowicie okrazki kwiatowe okrywajae, 

calé| roslinie bialawy kolor nadaje. 4Lodyga prosta, 4kaiüciasta, 
rowkiem glebokim na kazdym boku oznaezona, zwykle pojedyneza, 
na 2, 3 lub wiecéj stóp wysoka. Liscie nizsze jajowato-podluzne, 
ogonkoówe, kwiatowe za$ podluzne lub lancetowate, spiczaste, 

bezogonkowe; wszystkie na brzegu karbowane. Kwiaty w okra- 
Zkach liezne, gesto-ulozone, malemi, lancetowatemi lub równo- 

wazkiemi przysadkami (które sa krótsze od kielichów) zewszad 

opatrzone. Zabki kielicha nierówne, twardawe, sztyletowate. Ko- 

rona czerwonawa, o rurce krótkiój, kielichowi wyrównpywajae], 
zewnatrz kosmata. 

280. BALLOTA. ZAIEEZNICA. 

Kielich rurkowato - dzwonkowaty, 3kanciasty, lOsmu- 

gowy, w'pieé zabków wyciety. Korona o rurce krütkiéj, 

2wargowa, górna warga wzniesiona, sklepista, drobno-kar- 
bowana, dolna 3klapkowa, srodkowa klapka wieksza, wy- 

cieta. Ziarna katowate. 

644. D. NIGRA : folus (sub)cordatis indivisis serratis, caly- 

(M. pospolita) cibus acuminatis. 
Lin. Spec. Willd. Spec. WI. p. 107. Schk. 

Handb. tab. 161. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

121, f. 652, 653.' Ballota alba Lin. Spec. 
edit. 9, et Flor. Suec. n. 530. Ballota vul- 

caris Link. et caeter. auctor. Dallota foeti- 
da Lamar. DC. Flor. fran. WI. p. 552. 
Dall. ruderalis ries. Dall. sepium. T'huill. 

Flor. Paris. p. 296. Ball. borealis Schweig- 
ger. 

Wyrasta okolo wsiów: przy plotach, w ogrodach, 
na gruzach 1 t. p. m. Kwitnie w lecie. 2[ 

Lodyge ma 4kafciasta, nieco szorstka, omszona, pospolicie 

salezista 1 prosto-stojaca. Lis$cie ogonkowe, Jajowate,. tepe lub 
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troche Spiczaste, nieforemnie grubo-karbowane, z obudwu stron 

wloskami porosle, z wiérzchu ciemnozieloné] barwy 1 cokolwiek 
pomarszcezone, pod spodem jasniejsze, zylaste; wyzsze bywaja cze- 
sto u dolu klinowate, niZsze zas$ sa obszerniejsze i w nasadzie cza- 
sem nieznacznie sercowato-wyciete. (1/4 —2/, cal. dtug. 2/, —1 /; 
cal. szer.). Kwiaty liczne, wyrastaja okregowo w katach lisci; ka- 
idy ich okrazek sklada sie niby z 2—4 krótko-szypulkowych wia- 
zeczek. Kielichy wyraznie smugowane, w górze troche rozsze- 
rzone, maja zabki czyli weieeia rozlozyste, Jajowate, $piezaste, 
w wiérzcholku w krótki sztylet lub szczecine przedluzone. Koro- 
na purpurowa, czasem cielista, ma górna warge troche sklepiona, 

nieznacznie wycieta i zewszad wlosem krótkim, bialym, miekkim 

okryta; dolna gladka, 3klapkowa, o klapce s$rodkowé] szérokiéj, 
sercowaté]. Przysadki kielichowe równowazkie, szydelkowate 
prawie-szezeciniaste, od kielicha krótsze. Chwast ten wszedzie 
pospolity, dorasta 2 lub 3 stóp wysokosci, 1 odznacza sig mocna, 

odrazliwa wonia. 
Ballota vulgaris Link'a, d'ugo uwazana za osobny gatunek, - 

jest odmiana majaca karby li$ciowe szezuplejsze, zabki kielicha 

prawie-równowazkie i w wiérzcholku nieznacznie w szczecine 

przechodzace, proste, od rurki koronowé; troche krótsze. .Dallota 
àlba L. podobniez osobny stanowila gatunek; odznacza sie zab- 
kami kielicha niewydatnemi, prawie tepo-ucietemi, kwiatem 
bialym. 

281. MARRUBIUM. KXRZECINA. 

Kielich waleowaty, . ztezaly, 10 smugami oznaezouy, 
i w dziesigé. zabków wyeiety; zabki naprzemian mniejsze, 
ezasem znikajace. Korona rurkowata, od kielicha nieco dluz- 

sza, 2wargowa: górua warga prawie-rüwnowgzka , prosta, 
rozezepana ; dolna 3klapkowa. o klapee Srodkowé] SZerszéj 

i wyeietej. 

645. M. vurGAnk: foliis subrotundo-ovatis dentatis venoso- 
(K. pospolita) rugosis incanis, bracteis dentibusque 

calycis setaceo-uncinatis. 
Spreng. Syst. V. 7 40. Lin. Wild. Spec. 

III. 111. Znum. Berol. p. 618. Scop. 
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Carn. n. 119. Krock. Siles. n. 948. Roth, 
Germ. 1I. 2. 36. Pers. Syn.ll. 125. DC. 
Flor. fran. n. 2511.  Hoffm. Germ. M. 
12. Bess. Gal. M. 34. Schlech. Berol. I. 
325. BF. Comp. VM. 36. Schk. Handb. 
tab. 162. Lorek, Flor. Pruss. tab. 121, 

fig. 654. Marrubium denticulis calyci- 
nis setaceis uncinatis Lin. Flor. Suec. n. 
531. Marrubium album ugue Vaill. 
Paris. p. 124. 

Kolo wsiów, przy plotach, na gruzach, dziedziti- 

cach, przy drogach. Kwitnie w lipe. sierpn. ?[ 
Ma lodyge prosta , nieco galezista, 4kariciasta, bialym, krótkim 

kutnerem zewszad okryta, okolo póltory stopy wysoka. Liscie 
ogonkowe , okraglawo-jajowate, nierówno-tepo-zabko wane, zna- 

cznie pomarszezone, z wiérzchu brudne zielonawe, pod spodem 
mniéj wiecé] bialym okryte kutnerem. Kwiaty drobne, bezszypul- 
kowe, w okrazkach odleglych miedzy lisciami gesto-skupione. Kie- 
lich kutnerowaty, o dziesieciu drobnych zabkach, z których kazdy 

przedluza sie w szezecinke, haczykowato-zakrzywiona. W nasadzie 

kielichów znajduja sie przysadki szcezeciniaste, kosmate. Korona 

biala. Zapach caléj rosliny mocny, dosé przyjemny. 

282. LEONURUS. SERDECZNIK. 

Kielieh waleowato-graniasty, Szabkowy, o zabkach nie- 
równych, w otworze nagi. Korona rurkowafa, od kielieha 
tnalo co dluzsza, dwuwargowa: warga górna sklepista , ko- 
smata, cala; dolna zwisla, Jklapkowa, o klapkaeh prawie-ró- 
wnych i ealych. Glówki pylkowe blyszezacemi kropkami 
upstrzone. 

646. L. CARDIACA: foliis oblongis 3fidis basi cuneatis gla- 
(S. pospolity)  briusculis, laciniis acutis, corolla caly- 

cem pungentem superante, lobo medio 

labii infer. oblongo. 
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Spreng. Syst. ll. 131. Lin. Willd. 

Spec. III. 114. | .Enum. p. 619. Scop. 
Carn. n.'(03. Krock. Siles. n. 949. Roth, 

Germ. II. 2. 2. Schk. Handb. tab. 162. 
Hayne, Arzneig. Wl. tab. 41. DC. Flor. 

fran. n. 25/09. Pers. Syn. 1I. 126. Hoffm. 
Germ. 1l. 12. Bess. Gal. Il. 34. BF. 
Comp. 1. 36. .Schlech. Berol. T. 395. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 121, f. 655. 
Leonurus folis caulinis lanceolato - tri- 
lobis Ln. Flor. Suec. n. 532. Cardia- 
ca trilobata Lamar. Flor. fran. Cardia- 
ca vulearis JMoench. Meth. 401. Leonu- 

ruscanescens Dumortier. Cardiaca Vaill. 

Paris. p. 28. Serdecznik albo Gesia sto- 
pa: Cardiaca Syren. stron. 910. 

Kolo wsiów pod plotami, przy budowlach, na 
dziedzihcach. Kwitnie w lecie do Jesient. 2]. 

Lodyga 4kaüclasta, prosta, galezista, zwislemi 'wlosami mia- 
nowicie w górze okryta, na kilka stóp czasem wysoka. Liscie 
ogonkowe: korzeniowe sercowate, grubo-karbowane, predko- 
wiedniejace; lodygowe posrednie szérokie, w nasadzie klinowate, 
na3, 4lub 5 klapek nierównych, Spiezastych, do $rodka prawie- 
dochodzacych, niby dloniasto-podzielone, obwód li$cia 1 klapek 
woeinano-zabkowany; najwyzsze szezuple, laucetowate, 3klapkowe 
lub cale; wszystkie z wiérzchu brudno-zielone, zmarszezkami okry- 
.te, pod spodem bledsze 1 kosmate. . Okrazki w nasadzie li$ci umie- 
szczone, ku wiérzcholkowi coraz gestsze; przysadki szezeciniaste. 

. Korona blado-ezerwonawa; górna jéj warga gestym, dlugim, bia- 
lym wlosem pokryta; $rodkowa zas$ klapka dolnéj wargi podluzna. 
Nitki precikowe kosmate. Pospolity ten chwast nieprzyjemnym 
odznacza sie zapachem. 

647.L.wARRUBIASTRUM:Íolis oblongis grosse - dentatis 
(S. krzecinowaty) ^ utrinque attenuatis, calycibus lon- 

ge spinosis corolae tubum sub- 
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superantibus, lobo medio lab. in- 
fer. subrotundo. 

Spren. Syst. YI. 73. Lin. Willd. 
Spec. Ill. 115. Enum. Berol. p. 
619. Jacqu. Austr. tab. 405. Scop. 
Carn. n. (04. Krock. Siles. n. 950. 

II. zab. 24. Schk. Handb. tab. 162. 

JDC. Flor. fran. n. 2589. Pers. 

Syn. I. 126. .Hoffm. Germ. Y. 12. 
Schlech. Berol. Y. 325. BF. Comp. 

1I. 37. Lorek, Flor. Pruss.tab. 210. 
f. 1157. Chaiturus leonuroides 

Moench, Meth. 402. Dess. Gal. II. 

35.  Chaiturus. marrubiastrum 

FEhrhardt. . 

hzadszy od poprzedzajacego (W Bog 1 Lubels. 
w okolicach Solca i Kazimierza. W Mazowiecliém 

w obwod. Sochaczewsk. w Podlas. kolo m. Kos- 

SÓW przy wsi CA ME Kwitnie. w lipeu i sier- 
pniu. 2] | 

Od poprzedzajacego latwo moze byé rozrózniony po puse 
podluznych, nieco $piczastych, przy ogonku znacznie zwezonych, 
nie podzielonych na klapki, lecz tylko grubo przy wiérzcholku zab- 
kowanych; najwyzsze li$cie sa. maleükie, szezuple, lancetowate, 

. w wiérzcholku 3zabkowe; wszystkie z wiérzchu prawie-gladkie, 
ciemno-zielone, pod spodem szarym, krótkim kutnerem okryte . 
i 2ylaste. Lodyge ma prosta, nieco galezista i podobniez gestym, 
krótkim, szarym kutnerem porosla. Kwiaty drobniejsze, gesciéj 
w okrazkach skupione, i równie jak w tamtym przysadkowate, 
lecz przysadki sa dluzsze, cierisze, gladsze 1 liezniejsze. Zabki kie- 
licha proste, szydelkowate, kolace. Korona malo co od kielicha 

dluzsza, szczuplejsza, zewnatrz delikatnie-omszona, blado-czerwo- 
nawa, a $rodkowa dolnéj wargi klapka okraglawa. Preciki nagic. 

Tom Il. 14 
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2838. ORIGANUM. .LEBIODKA. 

Kieleh zwykle 3zabkowy (rzadko dwuwargowy). Rur- 

' ka korony w górze z bokow splaszezona; górna warga pro- 
sta, plaska, wycieta; dolna o 3 klapkaeh ealych, prawie-rów- 

nych. Ziarna okraglawe. Klosy kwiatowe niemal 4erania- 

ste, odznaezaja sie przysadkami od kielichów wiekszemi. : 

648. O. vuraanE:caule herbaceo, folis petiolatis ovatis 
(L. pospolita) acutis pubescentibus, spicis subrotundis 

in corymbos congestis , bracteis oblon- 
2o ovalibus acutis elabris. 

Schlech.. Derol. 1. 326. Lin. Willd. 
Spec. 1I. 135. num. Berol. p. 622. 

. i:Scop. Carn. n. (40. Roth, Germ. ll. 2. 
44. Schk. Handb. tab. 164 (calyx et 
fructus). Hayne, Arzneig. VIII tab. 8. 

Spreng. Syst. Vl. (16. Krock. Siles.n. 952. 
JDC. Flor. fran. n. 2586. Hoffm. Germ. 

IT 33... Pers? Syn. 1-129. "Bess. Gal. 
II. 36... &.F. Comp. 1I. 38. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 122, f. 651. Origanum spi- 
cis subrotundis paniculatis conglomera- 

tis, bracteis calyce longioribus ovatis 
Lin. Flor. Suec. n. 534. Origanum vul- 
eare spontaneum Vaill. Paris. p. 154. 
Lebiodka nasza: Origanum sylvestre v. 

vulgare Syren. stron. 411. 

W lasach i gajach suchych, w zaroslach, na 
wzgórkach, do$é pospolita. Kwitnie w lipcu 1 sier- 
pniu. 2] 

Ma lodyge prosto-stojaca, na 1— 2. stóp wysoka, twardawa, 
omszona, 4kanciasta, w górze galezista. Liscie ogonkowe, podlu- 
1n0-jajowate, Spiczaste, cale, niewyraznie pilkowane, omszone 

mianowicie na brzegu i pod spodem. Kwiaty zebrane na. wiérz- 
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cholku lodygii gatazek w wiéehy, ezyli baldaszkogrony, równo- 
wysokie, maja przysadki liczne, jajowate, od kielicha nieco dluz- 
sze, brudno-purpurowe. Kielichy walcowate, o pieciu równych 
zabkach, podobniez kolorowe. Korona ciemno-rózowa, zewnatrz 

delikatnie omszona. Zapach caléj rosliny korzenny, przyjemny. 

649. O. MAJORANA: Spicis subrotundis pluribus elomeratis 

(L. majeran) — pedunculatis, foliis petiolatis ellipticis 
obtusis tomentosis, caule (herbaceo 

vel) suffruticoso. 

Willd. Spec. HI. p. 137. Origanum 
majoranoides Willd. l. c. et alior. auct. 
Origanum suffructicosum | Horfulan. 

Majorana hortensis Moench, Meth. 406. 

Ma pochodzié.z Afryki pólnoenéj, i $rodkowéj 
Azyl. Kwitnie w lecie. (3) 5 

. Zapach caléj rosliny moeny, aromatyczny lecz przyjemny. £o- . 
dyga prosta, niemal waleowata, bardziéj lub mniéj galezista, po- 
spolicie czerwonawa, omszona. Liscie ogonkowe, prawie-elipty- 
czne, tepe, na brzegu cale, delikatnym, szarym kutnerem okry- 
te, pod spodem nerwiste. Kwiaty dosé gesto skupione, tworza 
krótkie, okraglawe lub. prawie czworograniaste klosy. Przysa- 
dki Jajowate. omszone, dachówkowato na siebie zachodzace. Ko- 
rona Zóltawo-biala. Majeran w klimacie wlaserwym jest podkrze- 
wem, unas dla zimna zmienil sie w rosline zielna, rok trwa- 

jàca. 1 dlatego z nasion co wiosna zasiéwanych, w ogrodach sie 
utrzymuje. Origanum majoranoides, opisany najprzód przez Wil- 
denowa Jako osobny gatunek, a nastepnie od innych autorów. 
za taki poezytany, jest odmiana albo raczéj piérwotnym szczepem 
tego gatunku, majacym lodyge u dolu prawie-drzewiasta 1 lisé 
bardziéj kosmaty (Kluk, Dzkc. 1. 130. Ogrodnictwo Zigry I. 51. 
Wodzicki H. 269. Strumillo, Ogrody póln. wydan. 2. str. 281. 
Wyzycki, Zielnik WM. 190.). 

284. VERBENA. WITUZKA. 

Kielich 5zabkowy, o zabku jeduym krótszym. Korona 

lejowata, nieco skrzy wiona, z brzegiem na piec klapek nie- 

* 
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foremnie-podzielonym. Preeiki w rurce zamkniete. Ziarn 4, 
w mlodosei blonka, woreezkowata, otulonyeh (*, pezniéj na- 
gieh. 

650. V. orriciNALIS: caule erecto hispidiusculo, foliis 3fi- 
( W. zwyezajna)  do-lacimiatis dentatis scabris, spicis 

filiformibus subracemosis, floribus re- 

motiusculis. 

Spreng. Syst. Yl. 150. Lin. Willd. 
Spec. l. 120. — Enum. Berol. p. 635. 
Scop. Carn. n. (49. Krock. Siles. I. 
n. 40. Hoth, Germ. IL 2. p. 2. Schk. 

Handb. tab. 3. .Hayne, Arzneig. 5 , t. 
42. Pers. Syn. IIl. 138. DC. Flor. 
fran. n. 9414. Schlech. Berol. Y. 330. 

Bess. Gal.1I. 18. Hojfm. Germ.l. 12. 
BF. Comp. YI. 48. Lorek. Flor. Pruss. 
tab. 128,fig. 665. V erbena foliis mul- 
tifido-laciniatis, spicis filiformibus Lm. 
Flor. Suec. ed. I. 26. Verbena com- 
munis caeruleo flore Vall. Paris. p. 
200. Koszysko: Verbena mas ue 
stron. 847. 

Wyrasta gdzieniegdzie okolo wsiów, przy plo- 

lach, na gruzach i t. p. m... :Kwitnie w sierp. wrze- 
Sniu. 2| et (2) 

Ma lodyge prosto-stojaca, kaüiciasta, czasem pojedyneza, naj- 
czesciój w górze galezista, o galeziach naprzeciwleglych, na 2 lub 
3 stopy wysoka. Powiérzchnia jéj okrywaja drobne grudki, czyli 
gruczolki; tudziez krótkie szezecinki, szorstkosé sprawiajace. Liscie 

naprzeciwlegle, podluzne, w nasadzie zwezone, wcinano-zabkowa- 

ne: dolne dwa weiecia sa glebsze, tak iz li$ó niby trzyklapkowym 

sie wydaje: niektóre Jednak sa cale, troche tylko nieregularnie 

(*) Dlatego Sprengel i inni, rodzaj ten do rzedu nastepnego zala- 
'  ezaja. 
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zabkowane, najwyzsze za$ czestokroé bez zadnych weieé i zabków; 

wszystkie szezególniéj na brzegu szorstkie, na powiérzchni cokol- 
wiek pomarszezone. Kwiaty w dlugie, szezuple klosy na wiérz- 
cholku lodygi i galazek zebrane, drobne, opatrzone w nasadzie 
lancetowatemi, od kielichów krótszemi przysadkami, które tak jak 
i same kielichy, maja na sobie krótkie, ostre wloski. Korona czer- 
wonawo-blekitna. W Augustow. nigdzie mi sig nie zdarzylo wi- 
dziéé téj rosliny, która jest tak pospolita w innych okolicach. 

Rzed okrytoziarnowy — (Angiospermia). 

285. RHINANTHUS. SZELEZNIK. 

Kielich wydety, 4zabkowy. Korona rurkowata, dwuwar- 

gowa: warga górna z boków Scisniona, sklepista, z obudwu 
stron po jeduym zabku majaca; dolna plaska, 3klapkowa. 
Glówki pylkowe dwudzielne, ezolenkowate. Torebka okra- 
glawa, splaszezona, 9komórkowa , 2sScienna. Ziarna do 
przegrody srodkoweéj przyczepione. 

651.R. cRANDIFLORUS:caule maculato, corollae tubo cur- 
(S. wigkszy) vato lacinias calycinas acutas sub- 

aequante, labio superiore fornicato 
apice 2dentato, dentibus pistilloque 
colorato exsertis, bracteis membra- 

naceis. 
BF. Comp. ll. 61. Rhinanthus 

Crista-galli « Lin. Willd. Spec. I1. 
188. Enum. Berol. p. 635. Hoffm. 
Germ.lI. 18. Schk. Handb. tab. 169. 
Krock. Siles. n. 968. Rh. glabra et 
hirsuta. DC. Flor. fran. n. 2431 et 
squ. "Rh. major Ehr. Bess. Gal. 1I. 
46. Schlech. Berol. 1. 330. Eh. cri- 
sta-galli et villosus Pers. Syn. II. 151. 
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Alectorolophus Crista-ealli Spreng. 
Syst. IT. 712. Alectorolophus gran- 
dilorus Wallroth, Sched. Crit. Y. p. 

316.  Alectorolophus major Ji- 
chenbach. Mimulus Crista-galli Scop. 
Carn. n. (51. Pedicularis pratensis 
lutea, vel Crista-galhi: Vaill. Paris. 
p. 157. | 

Na lakach 1 pastwiskach. Kwitnie w ezerweu, 
lipcu. (*) 

Roslina bardzo pospolita, dzworcem w niektórych okolicach 
od pospólstwa nazywana. Ma lodyge na stope lub póltory wysoka, 
Akariciasta, zwykle mniéj wiecé] galezista, bardzo czesto plamkami 
podluznemi, ezarniawemi upstrzona, gladka lub nieco kosmata. 

Liscie. lancetowate lub prawie-równowazkie, w nasadzie nieco 

szérsze, bezogonkowe, ostro-pilkowane, zazwycza] gladkie. Klos 

wiérzcholkowy sklada sie z lieznych, niemal bezszypulkowych, pa- 
rami osadzonych kwiatów, z których kazdy opatrzony jest w na- 
sadzie jajowo-lancetowata, spiczasta, ostro-pilkowana, blonkowata, 

Zóltawo-zielona przysadka. Kielich podobnegoz koloru, bloniasty, 
wydety, gladki, siatkowatemi zylkami oznaczony, o 4 spiezastych 
zgbkach. Korona znacznie od kielicha dluzsza, zólta; górna j6j 
warga ma z przodu dwa male, fioletowe zabki. Szyjka podobniez 
fioletowa, nieco-wysuniona. Torebka kielichem okryta, zupelnie 
plaska, okraglawa, krótkim sztyletem zakonezona. Ziarna w ksztal- 
cie pólksiezyca, brzezkiem bloniastym opasane. 

652. Rh. PARVIFLORUs: caule immaculato, corollae tubo re- 

(iS. mniejszy) ... cto laciniis calycinis ovatis breviore, 
labio. superiore obsolete 2dentato , 
dentibus, pistillo incluso bracteisque 

concoloribus. 
BF. Comp. 1I. 61. bh. Crista-galli 

var 8 Lin. Willd. Spec. MI. 188. Gaer- 
tner de fructib. l. p. 255, tab. 54, fig. 
5. Rh. minor Zhr. Pers. Syn. IL. 151. 

Y 
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Bess. Gal. Y. 46. — Sehlech. Berol. Y. 
331. Alectorolophus Crista-galli var. 
Spreng. l. e. Alectorolophus parviflo- 

rus Wallroth. Sched. Crit. p. 318. 
Alectoroloph. minor Keichenbach. 

losnie razem z poprzedzajacym, 1 kwitnie w tym- 
Ze ezasie. (3) | 

Do poprzedzajacego bardzo podobny, od Linneusza, Sprengla 
i innych za odmiane tylko uwazany. We wszystkich cze$ciach 
mniejszy; lodyge ma zwykle pojedyncza i pospolicie bez plamek; 
li$cie równowazko-lancetowate 1 zawsze szezuplejsze Jak w tam- 
tym. Kwiaty mniéj liezne; zabki kielicha jajowate, krótsze 1 bar- 
dziéj tepe. Korona niemal o polowe mniejsza, o rurce krótkiáj, 
prostszé]; zabki jéj górnéj wargi malenkie, niewyrazne, blado-zól- 
tawe, niefioletowe. Szyjka pospolicie niewysuniona , zielono-zólta. 
Przysadki i kielichy ciemnie]sze, a ziarna szérsza blonka obwiedzione. 

286. MELAMPYRUM. JPSZENIEC. 

Kielich prawie-rurkowaty, 4 razy weiety. Korona rur- 
kowata, seisniona, dwuwargowa: warga górna sklepista, 
Z brzegiem odgietym; dolna 3 razy weieta, o weigciaeh ró- 
wuych. Torebka podluzna, skosno-spiezasta, splaszezoua, 
prawie 2scienna, dwukomórkowa. Komorki 1—2ziarno- 
we. Ziarna do przegrody srodkowéj przymocowane. 

653. M. cRISTATUM: spicis quadrangularibus, bracteis cor- 
(P. grzebieniasty) datis coloratis dense imbricatis denti- 

culatis, foliis limeari-lanceolatis integer- 

rimis. 

Spreng. Syst. II. 782. Lin. Willd. 
Spec. III. 197... Scop. Carn. n. 151. 
Krock. Siles. n. 912. Hoffm. Germ. 1I. 
20. "DC. Flor. fran. n. 2441. Pers. 
Syn. ll. 151. Bess. Gal, 1l. 47. BF. 
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Comp. 1l. 62. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
124, fig. 679. Melampyrum spicis qua- 
drangularibus compactis obtusis cilia- 

tis Lin. Flor. Suec. n. 545. Melampy- 
rum cristatum flore albo et purpureo 
Vaill. Paris. p. 124. | 

W gajach, lasach, zaroslach. Kwitnie w lipcu, 
sierpn. (3) | : 

Poznaje sie szezególnié) po przysadkach kwiatowych, które sa 
gesto-dachówkowato-ulozone, sercowate, kolorowe: górne krótsze; 

na brzegu delikatnemi, dlugiemi zabkami naksztalt wlosków opa- 
trzone; dolne dluzsze, lancetowatém, lisciastém, zwislém przedlu- 

ieniem zakofüczone i w nasadzie tylko rzesowato-zabkowane. Ka- 

Zda taka przysadka we dwoje zlozona, obejmuje kwiat jeden. Koro- 
na zwykle zólta, w otworze ciemniejsza: górna warga czerwonawa. 
Kielich od przysadki krótszy. Eodyge ten gatunek ma galezista, o ga- 
leziach ramionowatych, w nasadzie walcowata, w górze karniciasta, 

mniéj lub wiecé] omszona. Liscie lancetowate albo równowazkie, 
szczuple, zupelnie cale, cokolwiek szorstkie. 

654. M. ARVENSE: spicis conicis latis, bracteis coloratis pin- 
(P. polny) . natifido-dentato-setaceis subtus puncta- 

tis, calycibus scabris, corollis clausis. 
Spreng. Syst. 1L. 182. Lin. Willd. VIL. 

198. Roth, Germ.WM. 2. 54. DC. Flor. 
fran. n. 24406. Pers. Syn. II. 151. Hoffm. 
Germ. 1l. 20. Dess. Gal. II. 48. Schlech. 
Berol. Y. 333. .B.F. Comp. IL. 63. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 124, f. 669.  Melam- 
pyrum spicis conicis laxis laceris Jn. 
Plor. Suec. n. 546. Melampyrum purpu- 
rascente coma Vaill. Paris. p. 124. 

Na polach miedzy zbozem. Kwitnie w ezerwc. 
lipe.. (3) 

Dorasta 1 lub 2 stóp wysokosci. Ma lodyge mniéj wiecéj ga- 
lezista, rzadko pojedyncza, kariciasta, prosta, nieco szorstka. Liscie 
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bezogonkowe, lancetowate, $piezaste, takze nieco szorstkie i cale, 

górne tylko w.nasadzie na delikatne, szczeciniaste wciecia podzie- 
lone. Kwiaty zebrane w klos ostrokregowy, rzàdki; przysadkami 
lancetowatemi, szczeciniasto-zabkowanemi, czerwopemi opatrzone; 

górne przedluzenie przysadek cale. Korona zólta, w wiérzcholku 
czerwona, z otworem zamknietym. W'eiecia kielicha równo wazkie, 
prawie-szezeciniaste i szorstkie. Nasiona zóltawe, glàdkie, do ziarn 
pszenicy podobne, mieszajac sie ze zbozem, Jak pisze Linneusz, czy- 
nia chléb niebieskawy i gorzki, lecz nie szkodliwy. Odmiana o przy- 
sadkach bialych, daje sie ezasem widziéc. 

655. M. NEwoRosux: floribus secundis lateralibus, bracteis 

(P. fioletowy) ^ cordato-lanceolatis dentatis, summis 
: coloratis steriibus, calycibus lanatis. 

Spreng. Syst. 1I. 182. Lin. Willd. 
Spec. TIL. 198. Roth, Germ. VI. 2. 55. 
-Krock. iles. n. 914. .DC. Flor. fran. 

n. 2448. Pers. Syn. II. 151. Schlech. 
Berol.l. 333.  Hoffm. Germ. 1I. 20. 
Bess. Gal. I. 48... Schk. Handb. tab. 

170. .B.F. Comp. Il. 62. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 124, fig. 670. Melampy- 
rum bracteis | cordato - lanceolatis : 

summis coloratis, calycibus lanatis 

Lin. Flor. Suec. n. 541. Melàmp. vio- 
laceum Lamar. Flor. fran. 

W lasach, gajach, zaroslach. Kwitnie w lipeu, 
sierpn. (s) 

. Gatunek ten odznacza sie pieknemi, blekitno-fioletowemi przy- 
sadkami, które saw. górze lodygi zebrane.i maja. ksztalt Jajowo- 

- lancetowaty, w wiérzcholku spiczaste, cale, tylko w nasadzie cokol- 
. wiek. szezeciniasto-zabkowane; nizsze przysadki sa wieksze, do li- 

sd podobne, bezfarbne, sercowato-lancetowate i równiez tylko 
'w-.nasadzie. szezeciniasto-zabkowane, albo zupelnie. cale. Kwiaty 
jednostronne, w rzadki klos. zebrane, czyli raczéj po parze miedzy 
lisciami 1 przysadkami nizszemi osadzone, Kielich kosmaty, o wcie- 

Tom Il. 15 
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ciach dlugich, szczeciniasto-zakonezonych. Korona 2ólta, górna Jéj 
warga wewnatrz kosmata, dolna plomienisto-pomaraütezowa. Lo- 
dyge ten gatunek ma na 1 lub póltory stopy wysoka, galezista, 
wloskami mianowicie w górze porosla. Liseie krótko-ogonkowe, 
szérsze Jak u innych gatunków, jajowato-podluzne, spiczaste, zu- 
pelnie cale, na brzegu wstecznuie szorstkie, mniéj wiecéj omszone. 
Znajdowalem odmiany z przysadkami purpurowemi i bialemi. Po 
zasuszeniu mnié] Jak inne czernieje. 

656. M. PRATENSE:floribus secundis lateralibus remotis, 

(P. £qkowy) ^ bracteis viridibus hastato-dentatis, ca- 

lycibus abbreviatis, foliis lanceolatis in- 

tegerrimis. 

Brot Syst. 1T. 182. Lin. Willd. Spec. 
IL 199. JEnum. Berol. p. 636. Roth, 
Germ. 1. 2.55. DC. Flor. fran. n. 2449. 
Hoffm. Germ. IM. 21. SchMech. Berol. I. 

334. BF. Comp. ll. 63. Schk. Handb. 
tab. 1YO.  Lorek Flor. Pruss. tab. 124, 

f. 971. Melampyrum florum conjuga- 
tionibus remotis, corollis clausis Ln. 

Flor. Suec. n. 548. Melampyrum vul- : 
catum Pers. Syn. II. 151. Bess. Gal. 
II. 49. 

Bardzo pospoliy gatunek na lakach, pastwi- 
skach, w lasach i gajach. Kwitnie od ezerwea do 
jesieni.. (9) : 

Ma lodyge kaficiasta, na '/ —1 stope wysoka, galezista, o ga- 
leziach cienkich , znaeznie-rozwartych. Li$cie lancetowate, prze- 

ciwlegle, bozogonkowe; gladkie, zupelnie-cale. Kwiaty jednostron- 
ne, bezszypulkowe, równiez jak u poprzedzajacego parzysto-mie- 

dzy lisciami i przysadkami umocowane. Przysadki zielone: nizsze 
do li$ci- podobne, cale, w nasadzie tylko na kilka mniéj wiecéj 
dlugich, spiezastych zabków podzielone; górne coraz krótsze 1 pra- 
wie-piérzasto-sieczne. Kielich. krótki, o weieciach szydelkowatych i 
nieco-szorstkich. Korona blado-zólta lub bialawa, nieco-ziejaca; 
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z podniebieniem siarczystém. Linneusz pisze, Ze w okolicach gdzie; 
ta roslina obficie rosnie, najwyborniejsze zólte maslo sie otrzymuje. 

651. M. svLvATICUM: floribus secundis lateralibus remotis, 
(P. lesny) folis bracteisque conformibus linea- 

ri-lanceolatis integerrimis, calycis 
' dentibus elongatis. 

Spreng. Syst. II. 783. Lin. Willd. 
Spec. III. 199. Scop. Carn. n. 159. 
Fioth, Germ. TI. 2. 56. DC. Flor. fran. 
n. 2450. Hoffm. Germ. II. 21. BF, 

Comp. Il. 64. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

124, f. 072. Melampyrum corollis 
hiantibus £n. Flor. Suec.n. 549. Me- 

lampyrum alpestre Pers. Syn. ll. 151. 

Bess. Gal. YI. 49. 

Znajdowalem w lasach 1 zaroslach, kolo Rado- 

mia 1 Warszawy. Kwitnie w lipc. sierpn.. (9) 
Do poprzedzajacego podobny; lecz liscie i przysadki ma jedna- 

kowe, równowazko-lancetowate, zupelnie-cale; wciecia kielicha 

lancetowate, dluzsze; korone mniejsza, zólta, w otworze ciemniej- 
sza, o rurce krótszéj. takze zóltawéj, wargach bardzié] jv OE 
Zreszta lodyge ma mniéj galezista. 

287. PEDICULARIS. GNIDOSZ. 

Kielieh eokolwiek brzuchaty, o 4 lub.5 dzialach, zwykle 
. weinano-pilkowanych. Korona rurkowata, 2wargowa, zie- 
jaca: górna warga sklepista, z boków seiSniona, ezestokroe 
wyeieta; dolna plaska, 3klapkowa. Torebka splaszezona, 
dziobkowata, ezesto-skosna i od. kielielia dluzsza, 2komór- 

kowa, w wiérzeholku 2seienna, o $cianaceh przegroda, po 
Srodku opatrzonych. Osadnuik prawie-kulisty, w . nasadzie 

. torebki do przegrody przymocowany. 



116 | NIERÓWNO-CZTEROPRECIKOWA 

. 658. P.PALUSTRIS: caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis lan- 
(G. blotmj) ^ ceolatis pinnatifido- deritatis , ealycibus 

| ovatis inflatis bipartitis cristatis corol- 
lae galea obtusa. truncáta. — . 

DC. Syn. Flor. Gall. p. 219. Ejusd. 
Flor. fran. n.. 2433. Lin. Willd. Spec. 
III. 202. .Enum. Berol. p. 636. Scop. 
Carn. à. (62. Roth, Germ. ll. 2. 66. 
Krock. Siles. n. 918. Spreng. Syst. 1I. 
119. Pers. Syn. II. 152. Hoffm. Germ. 
II. 22. Schk. Handb. tab. V11. Hayne, 
Arzneig. 8,1.33. Dess. Gal.1l. 50. Lorek, 

Flor. Pruss. 1. 12, fig. 615. Pedicularis 
caule ramoso , calycibus calloso-puncta- 

tis, corollis labio obliquis Ln. Suec. n. 
551. Pedicularis palustris rubra elatior 

Vaill. Paris. p. 158. 

Na lakach blotnuistych. Kwitnie/ w czerwcu, li- 
peu. (2 

Ma lodyge prosto-stoj3ca, nieco-kanciasta, gladka, na stope lub 
póltory wysoka, u dolu pojedyncza, w górze mniéj wiecé] galezi- 

sta. Liscie ogonkowe, piérzaste. ezyli raczéj. piérzasto-dzielne, 
o dzialach równowazkich , przeeiwleglych, piérzasto - siecznych. 
Kwiaty w górnéj czesci lodygi i galazek w katach lisci umie- 
szczone, krótko-szypulkowe, klos niby. tworzace: dolne oddalone, 
wyzsze zblizone do siebie. Kielich gladki lub mniéj wiecéj rzadkie- 
mi wloskami porosly, jajowaty, nieco. wydety, prawie-dwuwargo- 
wy; kazda warga w ksztaleie listka weinano-karbowana. Korona 

dosé wielka, purpurowa, gladka; jéj warga górna ponizéj wiérzchol- 
ka z przodu, z obudwu stron bardzo malym zabkiem opatrzona. Ni- 
tki precikowe rzadkiemi wloskami porosle. Szyjka cokolwiék wy- 
suniona. Torebki zupelnie plaskie, gladkie , jajowo - podluzne , 
w. wiérzcholku skosno-skrzywione, dziobkowate. . 

659. P. svLvATICA: caule basi ramoso, folis pinnatis, pin- 
(G. le$ny) . nis ovatis aeute dentatis, calycibus 
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obloneis inflatis inaequaliter 5fidis cri- 
statis, corollae galea obtusa truncata 
acute-bidentata. i 

DC. Synop. l.c. Flor. fran. n. 2434. 
Lin. Willd. Spec. 1I. 203. Roth, Germ. 
JI. 2. 67. Spreng. Syst. 1I. 119. Pers. 
Syn. II. 152." Schk. Handb. tab. 111. 
Hoyne, Arzneig. VIII. tab. 34... Bess. 
Gal. 11. 51. Hoffm. Germ.1I. 22. ScAL 
Berol. Il. 33. B.F. Comp. 1l. 60. Pe- 
dicularis caule ramoso , calycibus ob- 

longis angulatis laevibus, corollis labio 
cordato Lin. Flor. Suec. n. 552. Pedi- 
cularis pratensis purpurea. Vaill. Pa- 

ris. p. 158. 

Przytrafia sie czasem. na bagnistych miejscach, 
mianowicie Ww okolicach le$nych (W okolicach Ra- 
domia 1 w Augustow.). Kwitnie w ezerwcu, li- 

peu. (3) 
Do poprzedzajacego znaeznie-podobny, lecz mniejszy i ledwie 

9 cali wysoki. £odyga od nasady galezista, o galeziach wietkich, 

na ziemi lezacych lub podnoszacych sie. Liscie podobniez piérza- 

sto-dzielne, o. dzialach krótszych, prawie-jajowatych, nierówno- 
ostro-zabkowanych. Najwyrazniejsza zas róznica zachodzi w kieli- 
chu, który jest podluzny 1 nie na dwie wargi jak u tamtego, lecz na 

pieé klapek nierównych, nieforemnie-weinanych podzielony. Ko- 
rona dwa razy od kielicha wieksza, blado-czerwona, a zabki wargi 

górnój znacznie sa dluzsze i spiczasísze, jak u gatunku poprzedza- 

jacego. Szyjka podobniez cokolwiek wysuniona. Torebka okraela- 
wo-jajowata. 

660. P. scEPTRUM-CAROLINUM: caule simplici, foliis pinna- 
(G. wyniosly) tifi[dis pinnis repandis cre- 

id : nulatis, calycibus 5fidis cri- 

statis, corollis clausis. 
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. BF. Comp. 1L. 57. Lin. Willd. Spec. 
III. 206. .Enum. Berol. p. 636. . oth, 
Germ. 1l. 268. Gilib. Lithuan. n. 106. 
Pers. Syn. Y. 152. — Bess. Gal. 1I. 51. 
Hoffm. Germ.Y. 22. Lorek Flor. Pruss. 
tab. 125 fig. 6176. Pedicularis caule sim- 
plici, floribus ternis, corollis clausis, ca- 
lycibus crenatis, capsulis regularibus 
Lin. Flor. Suec. n. 553. Pedicularis sce- 
ptrum Spreng. Syst. 1l. 180. 

Na làkach wilgotnych, torfowatych (Kolo War- 
szawy mianowicie przy Zabkach 1 Wawrzyszewie. 
Kolo Radomia, Eomzy, Szezuezyna 1 Rajgroda.). 
Kwitnie w lipcu, sierpn. ?]. | 

Ma lodyge pojedyneza, pionowa, prawie-waleowata, gladka, 
brunatnawo-zólta, na 2 lub 3 stopy wysoka, tylko u dolu 1 po 
$rodku li$ciami. nielicznemi. opatrzona. Te sa ogonkowe, dlugie, - 
lancetowate, piérzasto-dzielne, o dzialach ezyli klapkach jajowa- 
tych, tepych, grubo -karbowanych, a kazda karba na obwodzie 
drobno-zabkowana, z wiérzchu gladka, pod spodem brodaweezka- 
mi czyli luszezkami okraglawemi, drobniutkiemi okryta. Kwiaty 

na wiérzcholku lodygi w rzadki klos zebrane, naprzemianlegle, 
czasem po dwa lub trzy skupione, krótko-szypulkowe. Kazdy 
otulony jest jajowo-podluzna, cala, drobno-karbowana. przysadka. 

Kielich gladki, podluzny, o 5 klapkach tepych, nierównych, wci- 
nano-zabkowanych. Korona od kielicha przeszlo dwa razy wieksza 
(1—1 '/ cal. diuga), stulona, koloru brudno-zóltego; dolna jéj war- 

ga w wiérzcholku czerwona plamka oznaczona. Nitki precikowe 

u dolu kosmate. j 

288. EUPHRASIA. SWIETNIK. 

Kielieh. walcowaty, 4 razy weiety- Korona rurkowata, 
2wargowa, górna warga wycieta (lub zabkowana), dolna 
Jklapkowa, o klapkaeh równych. Glówki pylkowe u dolu 
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sztyletowate ezyli delikatnemi. szezeeinkami zakonezone. To- 
rebka podluzna lub jajowata, splaszezona, 2komórkowa, 
2scienna. Ziarna do $rodkowéj przegrody przyezepione. 

661. E. orriciNALIS: glabriuscula, foliis subsessilibus ova- 
(S. lekarski) ^ ts serratis, floribus axillaribus oppo- 

sitis, calycibus eglandulosis, laciniis 
corollae emarginatis. 

Spreng. Syst. M. (t1. Hoffm.Germ. 
II. 19. Schlech. Berol. 1. 832. BF. 
Comp. L 55. Schk. Handb. tab. 169. 
Hayne, Arzneig. YX , tab. 8. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 123, fig. 661. Eu- 
phrasia officinalis, minima et imbrica- 
ta, Pers. Syn. 1.149. Euphr. officina- 
lis et minima DC. Flor. fran. n. 2418. 
et squ. Euphrasia officinarum, Vaill. 

' Paris. p. 51. Swieczki albo &wietlik: 
Euphragia, Eufrasia, Ophthalmica 
Syren. stron. 1334. 

:Bardzo pospolita, na lakach suchych, pastwi- 
skach, w gajachizaroslach. Kwituie. w lecie 1 w je- 
sieni.. (*) 

Lodyge ma niekiedy pojedyneza, czesto nader galezista, pra- 
wie-walcowata, mniéj wiecéj omszona, prosta, czasem czerwona- 
wa, na kilka cali lub na stope wysoka. Liscie bezogonkowe, na- 

przecrw i naprzemianlegle, jajowate, gleboko 1 ostro-pilkowane; 
zazwyczaj gladkie. Kwiaty w górze lodygi i galazek 'w katach li- 
$c) umieszczone, prawie-bezszypulkowe. Kielichy gladkie lub 
drobniutkiemi wlosami okryte, o wcieciach $piczastych. Korona 
wieksza lub mniejsza, biala, a dolna jéj warga w otworze plama 
26lta 1 liniami fioletowo-czerwonemi oznaezona, 3klapkowa, o klap- 
kach cokolwiek wycietych, górna niepodzielona, drobno-zabkowa- 

na. Preciki od korony krótsze. Glówki pylkowe u dolu kosmate, 
dwudzielne, a kazdy dzial krótkim korezy sie sztyletem. Blizna 
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prawie-kulista, zwisla. Torebka podluzna, nieco kosmata , w wiérz-: 

cholku tepa 1 króciutkim uzbrojona sztyletem. 

662. E. onowTITEs: foliis lineari-lanceolatis serratis, lobis - 

(S. ezerwony) labii corollae inferioris obtusis. caule 
ramoso. | 

DC. Synop. p. 2911. Ejusd. Flor. 
fran. n. 2422. Lin. Willd. Spec. YII. 
194. Enum. Berol. p. 636. Roth, Germ. 

II. 2. 51. Krock. Siles. n. 970. —.Pers. 
Syn. Y. 150. Schk. Handb. tab. 169. 
Hoffm. Germ. YI. 19. Schlech. Berol. I. 

.382. BF. Comp. YI. 54. Lorek , Flor. 

Pruss. tab. 123, fig. 668. Euphrasia fo- 
his lanceolatis: omnibus serratis Ln. 
F'lor. Suec. n. 544. Bartsia Odontites 

Spreng. Syst. I. «13. Odontites rubra 
Bess. Gal. II. 47. . Euphrasia serotina 
Lamar. Flor. fran. Odontites vulgaris 
Hudson. Pedicularis serotina purpura- 
scente flore Vaill. Paris. p. 157. 

Pospolita na pastwiskach ilakach. Kwitnie m 
czerwca do j jesieni. (3 
Todyga najezesceiéj b. galezista, tepo-kariciasta, omszona, prosto- 

stojaca, na stope, póltory lub wiecéj wysoka (Mam exemplarz 
przeszlo na lokieé wysoki, licznemi galeziami od. nasady. do wiérz- 
cholka opatrzony.. Li$cie bezogonkoswe, przeciwlegle, równowa- 
zko-lancetowate, mniejsze lub wieksze, szorstkie 1 odlegle- nie- 
równo-pilkowane. Kwiaty tworza grona wiérzcholkowe, jedno- 
stronue, liseiste. Kielich. czerwonawy, omszony, o weieciach 
jajowo-lancetowatych, $piczastych. Korona rózowo-ezerwonawa? 

zewnatrz drobnemi wloskami porosla; górna jéj warga prawie ca- 
la, dolna o trzech weieciach równych, tepych, zupelnie-cal ych. Pre-- 
ciki. cokolwiek wysunione, o glówkach gladkich, sztyletowatych. 
Blizna glówkowata, nieco zchylona. Torebki przewrotnie jajowo- 
podluzne, troche omszone. 
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663. E. LUTEA: foliis linearibus serratis, superioribus inte- 
(S. zólty)  gerrimis, calycibus pubescentibus, lobis 

lateralibus labii corollae inferioris denticu- 
latis. 

DC. Synop. Flor. Gall. p. 211. Ejusd. 
Flor. fran. n. 24283. Lin. Willd. Spec. YII. 
195. Scop. Carn. edit. 2, n. (55. — Roth, 
Germ. 1L. 52. Jacqu. Flor. Austr. tab. 398. 
Krock. Siles. II. p. 3864... Hoffm. Germ. 1. 
19. Pers. Syn. II. 149. BF. Comp. Flor. 
Germ. Y. 54. Spreng. Syst. T. p. 115. Bess. 
Volh. p. 25.  Euphrasia laevis Gaterau. 
Dartsia lutea. Schultes. 

Rosnie w Lubels. kolo Kazimierza, na wynioslém 
wzgórzu przy wiezy okraglé]; tudziez miedzy Za- 
wichostem i Sandomirzem. Kwitnie w sierpniu 
1 Wrzesniu. 

Na stope lub póltory wysoki. Ma Todyge prosto-stojaca, pra- 
wie- walcowata lub niewyraznie kanciastg; u dolu pojedyneza, 
w górze galezista: o galeziach przeciwleglych, rozwartych, które 
tak jak'1 lodyga sa brudno-purpurowe, i bardzo krótkiemi, biate- 
mi wloskami omszone. Lis$cie równowazkie, okolo !/ lin. széro- 

kie, lub malo co szérsze, przy saméj nasadzie cokolwiek niby w krótki 
ogonek zwezone, przeciwlegle lub bez porzadku rozrzucone; na 
brzegu zupelnie €ale, najnizsze tylko mniéj wiecéj pilkowane, na 
obudwu powiérzchniach i na obwodzie króciutkim, szorstkim 
wlosem okryte. KKwiaty zebrane w klosy, na wiérzcholku lodygi 
i galazek. krótko-szypulkowe, naprzemianlegle. mnié] wiecéj. ku 
jednéj stronie skierowane, przysadkami lancetowatemi lub równo- 
wazkiemi opatrzone. Kielichy od szypulek dluzsze, nieco omszone, 
o weieeiach podluznych, w nasadzie rozszérzonych, prawie-tepych. 
Korona pieknéj, prawie-pomaranezowo-zólté;.farby, wloskami kró- 
ükiemi porosla. Preciki sobie równe, lecz od korony dluzsze, 
o glówkach gladkich, zóltych, krótko-sztyletowatych. Szyjka u do- 
lu kosmata. Blizna drobna, kulista. €ala ro$slina po zasuszeniu 
czernieje, wyjawszy kwiat zawsze Zólty. 

Tom H. 16 
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289. LINARIA. .JLNICA. 

Kielich trwaly, o 5 glebokieh weieciach, z których dwa 
nizsze oddalone. Korona maskowata, w nasadzie ostroga, 

. opatrzonas górna jéj warga rozcieta, dolna 3klapkowa; pod- 
niebienie w otworze nieco wystajace. Torebka jajowata 
lub kulista, 9komórkowa, w wiérzcholku zabkami otwié- 

rajaea sig. Ziarna brzezkiem blonkowatym opasane. 

664. L. CYMBALARIA: foliis alternis cordatis 5lobis glabris , 
(L. bluszezykowa- floribus pedunculatis axillaribus sub- 

ta) solitarüs, calcare brevi. 
Spreng. Syst. I. 190. — Willd. 

Enum. Derol. p. 639. DC. Flor.fran. 
n. 2634. BF. Comp. ll. 67.  Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 126, fig. 685. An- 
tirrhinum | Cymbalaria Li. Willd. 
Spec. Ill. 232. .Foth, Germ. II. 9. 61. 
Pers. Syn. 1I. 155. Hoffm. Germ. II. 
25. Elatine Cymbalaria Moench. Meth. 
525. Antürrhinum hederaceum La- 
mar. Flor. fran. Cymbalaria muralis 
Flor. Wetterav. Elatine hederaceo-fo- 
lio glabro, sive Cymbalaria vulgaris 
Vaill. Paris. p. 48. Zwiesiniec: Cym- 
balaria Syren. stron.. 1405. 

Rosnie czasem przy murach starych (Kolo War- 
szawy.) Kwitnie w lecie 1 w jesieni. (*) 

Ma lodygi cienkie, 'dlugie. zupelnie-gladkie, galeziste, roz$cie- 
lajace sie. Liscie naprzemianlegle, dlugo-ogonkowe, gladkie, w na- 
sadzie sercowato-wyciete, na pie klapek podzielone: z tych $rod- 
kowa zwykle wieksza, zaokraglona, boezne mniejsze, wszystkie 

zupelnie cale. Liscie na galazkach znacznie mniejsze, zwykle 
3klapkowe, o klapkach nieco spiczastych. Kwiaty w katach lisci 
pojedynezo na szypulkach dlugich osadzone. Korona blekitna, z pod- 
niebieniem zóltawém. 
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665. L. ELATINE: folis sparsis ovatis hastatis cauleque 
(L.. oszezepowata) procumbente pilosiuseulis, pedunculis 

j axillaribus 1foris elongatis. 
Spreng. Syst. 1. 190. DC. Flor. fran. 

n. 2686. Schlech. Berol. 1. 339. BF. 

Comp. II. 68. Antirrhinum Elatine Lin. 
Willd. Spec. 11I. 254. Scop. Carn.n. 112. 
Krock. Siles. Il. n. 987, tab. 25... Roth, 

Germ.lI. 2. 61. Hoffm. Germ.1I. 25. Pers. 
Syn. ll.155. Elatine hastata JMoench. 
Antirrhinum auriculatum Lamar. Flor. 

fran. Cymbalaria Elatina Flor. Wetterav. 
Elatine folio acuminato in basi auricu- 
lato, flore luteo Vaill. Paris. p. 48. 

P. Jastrzebowski znajdowal ten gatunek w oko- 
licach Warszawy, miedzy Raszynem a Piasecznem; 
tudziez kolo Wielunia, 1 w Krakow. kolo Mrzyglodu. 
Kwitnie od lipea do Jesieni. (-).—— 

Odzpacza sie lodyga szezupla, rozeslana, lisciami od nasady do 
wiérzcholka osadzona; te sq naprzemianlegle, krótko- ogonkowe , 

szérokie, trójkatne ezyli oszezepowate, spiczaste, wloskami porosle: 
dolne wieksze, wyzsze stopniowo ku górze mmiejsze. Szypulki 
lkwiatowe, dluzsze od li$ci, wloskowate, nieco zwisle, wyrastaja 

pojedynezo z katów li$ci wzdluz caléj lodygi. cuu zólta, górna; 
warga fioletowa. 

666. L.-MINOR: foliis oppositis sparsisque lineari-lanceola- 

(UL. mniejsza) tis obtusiusculis, caule ramoso diffuso glan- 

duloso-piloso, pedunculis axillaribus caly- 
ce multo-longioribus. 

Spreng. Syst. I. 193. Willd. Enum. Be- 
rol. p. 641. DC. Flor. fran. n. 9652. Bess. 
Gal. 1I. 52. Schlech. Berol. Il. 338. BF. 
Comp. 1. 69. Lorek, Flor. Pruss. tab. 126, 
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fig. 682. Antirrhinum minus Lin. . Willd. 
Spec. III. 251. Krock. Siles. n. 990. Pers. 
Syn. TI. 157... Hoffm. Germ. Yl. 25. Roth, 
Germ. Il. 2.63. Antirrhinum foliis lance- 
olatis obtusis alternis, caule diffuso ramo- 

sissimo Lin. Plor. Suec. n. 558. Linaria 
viseida. Moench. Linaria pumila. vulgatior 
arvensis. Vaill. Paris. p. 118. 

Przytrafia sie na polach. migdzy zbozem (Kolo 
Lomzy, i Radomia. Kolo Serocka przy wsi Wierz- 
bicy. Nad rzéka Haáeza.). Kwitnie w ezerweu, li- 

peu. 
Dorasta zwykle kilku cali wysokosci, ezasem jJednak na pól 

lokcia bywa wysoka. Niemal wszystkie j6] ezesci, mianowicie lody- 
ga i galazki, porosle sa gruczolkowatemi i nieco lipkiemi wloskami. - 
Lodyge ma prosto-stojaca, niekiedy bardzo. galezista. Liscie zu- 
pelnie cale, dolne náprzeciwlegle, niemal-lopatkowate, wyzsze na- - 
przemianlegle, lancetowate, przy nasadzie zwezone, nieco tepe. 
Kwiaty drobne, pojedynezo ma szypulkach dlugieh. z katów lisci 
wyrastajace. Dzialy kielicha lancetowate. Korona blado-fioletowa, . 
z dolna warga bialawa lub zólto-biala, na podniebieniu. dwiema 

purpurowemi plamkami oznaczona. Ostroga krótka, spiczasta. To- 
rebka jajowata, nieco-splaszezona, rzadkiemi wloskami porosla. 
Nasiona liczne, drobne, podluzne, blado-zóltawe, zeberkami wy- 

datnemi wpodluz opatrzone. 

667. L. vurcGARIs: foliis lanceolato-linearibus acutis, caule 

(IL. pospolita) folioso floribus racemoso-spicatis. 

Spreng. Syst. V. 796. .. Willd. Enwm. 
Berol. p. 641. .DC. Flor. fran. n. 2654. 
Bess. Gal. Il. 53. .Hayne , Arzneig. 6, 
tab. 93. . Schlech. Berol. I. 337. BF. 
Comp. V. 10. Lorek, Flor. Pruss.tab. 126, 
f. 690. Antirrhinum Linaria Lin. Willd. 

Spec. III. 2583. Roth. Germ. WI. 2. 64. 
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Krock. Siles. n. 993. Pers. Syn. il. 158. 
Hoffin. Germ. 1I. 25.. Antirrhinum foliis 
lanceolato-linearibus confertis, caule ere- 
cto, spicis terminalibus sessilibus , flori- 
bus imbricatis Zn. Flor. Suec. n. 551. 
Antirrh.. commune Lamar. Flor. fran. 
Linaria vulearis lutea, flore majore Va- 

dll. Paris. p. 111. Len matki Dozey: Li- 
naria, Osyris Syren. stron. 595. | 

Najpospoliszy gatunek w zaroslach, przy dro- 
- gach, kolo wsiów, na polach 1t. p. Kwitnie w le- 

cie. 2] | 
Cala roslina gladka. Ma lodyge zwykle pojedyneza, ezasem 

troche galezista, walcowata, od kilku cali do dwóch stóp wysoka, 

gesto lisciami okryta. Te sa lancetowato-równowazkie, zupelnie 

cale, $piezaste, w nasadzie w ogonek zwezone, sino-zielonawe, 

pod spodem i1nerwowe. Kwiaty wielkie, w klos. wiérzcholkowy 
dosyé gesto zebrane, prosto-stojace. krótko-szypulkowe, o szypul- 
kach nieco omszonych, w nasadzie przysadkowatych. Weiecia 
kielicha jajowate, nerwiste, nierówne. Korona blado-zólta; górna. 

jéj warga 2klapkowa , o klapkach tepych, wzniesionych; dolna 
3klapkowa, o klapkach okraglawych, $rodkowéj znacznie mniej- 
széj. Podniebienie ;wydete, plomienisto-pomaratezowe, wloskami 
jedwabistemi porosle. Ostroga dluga, stozkowata, $piczasfa, pio- 
nowo na dól skierowana. Torebka podluzno-kulista, rowkiem 
w wiérzcholku przedzielona, Ziarna liczne, drobne, okraglawe, 

plaskie, czarne, brzezkiem blonkowatym opasane. 
Odmiana potworna t6j. rosliny, od Linneusza .Peloria zwana, 

niekiedy daje sie widziéé. Taka ma zwykle liscie liczniejsze, ge- 
$cié] zebrane, a kwiaty dziwacznie przeksztaleone. Kielich pospo- 
licie ma. pieé krótkich dzialów prawie-równych; brzeg korony ró- 
inie pofaldowany 1 podzielony, a dwóch warg. rozróznió w nim 
nie mozna; u dolu bywa pieé ostróg, naksztalt pieciu koron nasa- 
dami spojonyeh. Znajdowalem ezasem indywidua majace zwy- 
czajna korone, tak co do ksztaltu jako 1 wielkosci, lecz dwiema lub 
irzema ostrogami opatrzona. Szezególniejsze to przeksztalcenie 
inainnych tego rodzaju gatunkach niekiedy postrzegano; pocho- 



126 NIERÓWNO-CZTEROPRECIKOWA 

dzi ono zapewne ze zbytecznych soków, i dlatego na indywiduach 
w Zyznéj ziemi rosnacych zwyklo sie objawiaé. 

290. SCROPHULARIA. TREDOWNIK. 

Kielich 5 razy weiety, trwaly. Korona brzuehata, otwar- 
ta, 0 pieeiu nierównyeh klapkach ,. w ksztaleie dwóeh warg 

rozlozonych. Preeiki poehylone. Torebka okraglawa, $ Spieza- 
sta, 2scienna, 2komórkowa, o podwójnéj przegrodzie ze Scian 
wewnatrz wgietych utworzonéj. Osadnik nasion Srodkowy, 
do nasady przegród przymocowany. 

668, S. NODOSA: foliis cordato-oblongis acutis serratis sub- 
(T. glówkowy) trinerviis cauleque acutangulo glabris. 

Spreng. Syst. VM. 184. Lin. Willd. Spec. 
III. 270. .Enwm. Berol. p. 644. Scop. 
Carn. n. V5. Krock. Siles. n. 996. Roth, 
Germ. 11. 2.58. Pers. Syn. Il. 160. .DC. 
Flor. fran. n. 2625. .Hoffm. Germ. II. 26. 
Dess. Gal. YI. 54. ScMech. Berol. 1. 340. 

BF. Comp. 1l. 66. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

127,fig. 686. Scrophularia foliis cordatis 
basi transversis, caule obtusangulo JL. 

Flor. Suec. n. 560. Hayne, Arzneig. 5, 
tab. 35. Scrophularia nodosa foetida Vall. 
Paris. p. 181. 

W gajach 1 lasach nieco wilgotnych, nad brze- 
gami rowów 1 bagien, wzaroslach. Kwitnie w czer- 
wcu i lipeu. 2] 

Ma korzeü ukosny, wlóknisty, okraglawemi bulwkami, czyli 

wezlami opatrzony. Lodyge pojedyncza lub nieco galezista, prosta, 

kaüciasta, zupelnie gladka, w górze tylko miedzy kwiatami krót- 
kim wlosem gruczolkowatym porosla; brudno-zielonawa, na lokieó 

lub wiecéj wysoka. Li$cie krótko-ogonkowe, przeciwlegle: nizsze 
jajowo-podluzne, wyzsze zwezone, prawie-lancetowate; wszystkie 
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w nasadzie mniéj wiecéj sercowato-wyciete, Spiczaste, na brzegu 
podwójnie ostro-pilkowane, gladkie i zylaste, brudno-zielone. 
Kwiaty zebrane w wiéche galezista, wiérzcholkowa, a w nasadzie 
galazek znajduja sie przysadki lancetowate, $piczaste, cale, niekie- 
dy omszone. Weiecia kielicha tepe, gladkie. Korona brudno-czer- 

wonawa, u dolu zielona. Torebka okragla, spiczasta, gladka. Cala 
roslina nieprzyjemnego zapachu. 

669. S. AqUATICA: foliis subcordato-obloneis serratis utrin- 
(T. wodmy) que glabris in petiolos decurrentibus , 

caule alato, pedunculis axillaribus co- 
rymbosis. 

— Spreng. Syst.V. 784. Lin. Willd. Spec. 
III. 270. Enum. Berol. p. 644. Scop. 
Carn. n. ((6. Krock. Siles. n. 99'1. Roth, 

Germ. II. 2. 59. DC. Flor. fran.n.2627. 
Pers. Syn. YI. 160. Hoffm. Germ. VM. 27. 
Bess. Gal. 1. 55. Schlech. Berol. 1. 340. 
BF. Comp. 1. 66. Schk. Hamndb. tab. 
173. Hayne, Arzneig. V. t. 86. Lorek, 
Flor. Pruss. t. 191, f. 681. Scrophula- 
ria aquatiea major Voill. Paris. p. 181. 
"Tredownik: Serophularia Syren. stron. 
1412. 

Rosnie w miejscach wilgotnych, nad wodami, 

miedzy olszyna, kolo rowów it. p. Kwitnie w lipc. 

sierpn. 2| (d DC.). 
. . Jest podobniez zupelnie-gladka i nieco od poprzedzajacéj wyz- 

sza. Korzefi ma wlóknisty. Lodyge prosta, bardziéj jak u tamtego 
galezista, karüciastq, kazdy za$ kant skrzydelkiem blonkowatém 

opatrzony. Liscie przeciwlegle, krócéj ogonkowe, po ogonku 
zbiegajace, dolne podluzno-jajowate (rzadko troche sercowato wy- 
ciete), wyzsze prawie-lancetowate, wszystkie mniéj wiecój przy- 
tepione lub cokolwiek $piezaste, na brzegu ostro-pilkowane, i nie- 
co jasniejsze jak u poprzedzajacego. Kwiaty tworza wiéche wiérz- - 
cholkowa, i maja przysadki lancetowate lub prawie-równowazkie. 
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Weieeia kielicha tepe, na brzegu blonkowaàte. (órna warga koro- 
ny brudno-purpurowa, dolna rdzawo-zólta. 'Torebka jajowato-kuli- 
sta, $piezasta, od. kielicha wieksza. Ziarna liczne, bardzo  drohuey 
o sit ipeite pomarszczone. 

29]. viGrPNIV NAPARSTNICA. 

-., Kielich 3dzielny, o dzialaeh nierównych. Korona dzwon- 

kowata, .z brzegiem na 4 ukosne i plytkie klapki. niefore-- 
mnie podzielonym: Preeiki zehylone. Glówki pylkowe 2dziel- 
ne. Torebka jajowata, Spiezasta, 2komórkowa, 2scienna, 
o podwojnéj przegrodzie. ze $cian wewnatrz wgietych utwo- 
rzonéj. Osadnik nasion gebezasty, podwójny, z jednéj strony 
wypukly, z dragiéj wklesly. | 

670. D. oCHROLEUCA: subviscoso- -pubeseens, folüs ovato- 

ph. AN. vdzawo-2ólia) ellipticis, racemo secundo, corollis 
ventricosis labiis laciniisque laterali- 

bus brevissimis obtusis, capsula ob- 

longa: quadrisulca. 
BR. Comp. ll. 12. Spreng. Syst. M. 

187. Jacqu. Austr.tab. 51. Pers. Syn. 
Il. 162. Digitalis ambigua Willd. 
FEnwm. Berol. p. 648. Hoffm. Germ. 

C1 27. Sel. Handb. tab. 174. Bess. 
-1 Gal. 1L. 56... Lorek, Flor. ingens tab. 

137, f. 688... 
W zaàro£lach, gajach, lasach, dosé czesto sie gy 

afia (Kolo Warszawy na Bielanach. W August. 

kolo Lomzy , Zambrowa , Szezucezyna.) Kwitnte 

w lipc. sierpn. ^] 
-.' Dorasta dwóch, trzech; à nawet wiecéj stóp wysokosci. 4ody- 

ge ma walcowato-kaheiasta, pojedyneza, prosto-stojaca , gestym, 

bialym, zwislym wlosem mianowicie u dolu okryta, licznemi osa- 

dzona lisciami. Te sa naprzemiaplegle, bezogonkowe, lancetowa- 
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to-podluzne, w nasadzie zwezone, sSpiczaste, dolne wielkie (niekie- 

dy na stope dlugie), wyzsze coraz mniejsze; wszystkie drobno-nie- 

regularnie pilkowane, pod spodem zylaste, z obudswu stron, szeze- 
sólniéj nà zylach, omszóne. Kwiaty wielkie, krótko-szypulkowe , 
nieco-zwisle, w grono wiérzcholkowe, prawie-jednostronne ze- 

brane. Dzialy kielicha lancetowo-równowazkie, nierówne, dwa 
wyzsze szezuplejsze od innych. Korona brudno-zóltawa, zewnatrz 
omszona, w obworze rzadkim, dlugim wlosem okryta 1 brunatno- 
rdzawemi zylkami siatkowato-oznaczona. Górna jéj warga tepa, 
lekko wyeieta lub prawie-cala, dolna 3klapkowa, o klapkach spi- 
czastych, $rodkowéj najwiekszéj. Preciki do górnego sklepienia 
przytulone, maja glówki dwupolówkowe, biale, Jajowate. Znajdo- 
walem kolo Lomiy indywidua, 0 koronie dwa razy jak zwyezaj- 
nie wiekszéj i osmiu precikach, z których 4 do górnego, drugie 

zas 4 do dolnego sklepienia korony byly przytulone. 

671. D. PuRPUREA: foliis oblongis crenatis rugosis pube- 
CN. purpurowa) scentibus, pedunculis rectis calyces ' 

aequantibus, laciniis calycis ovato-ob- 
longis. | 

Spreng. Syst. IL. «81. Lin. Willd. 
Spec. 1H. 288.  Enum. Berol. p. 641. 
Roth, Germ. Y. 2. 59. Krock. Siles. n. 
999. Pers. Syn. 1I. 162. Bess. Gal. 1I. 
56.. Hoffm. Germ. 1M. 27. .DC. Flor. 
fran. n. 2661. BF. Comp. II. 71. Schk. 
Handb. tab. 14 (fructus). 

Rosnie w Krakow. a niedawno zapewniano mnie 
ze iw lasach August. niekiedy sie przytrafia. Kwi- 

nie. w lecie. à 
Piekny ten gatunek naparstnicy odznacza sie groném wiérz- 

cholkowém wielkich, zwislych, purpurowych, w $rodku bialawych 
i kropkami ezyli plamkami ciemnemi upstrzonych kwiatów. Gór- 
na warga korony cala. Lodyga pojedyncza. 

Tom H. 17 
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292. OROBANCHE. ZARAZA. 

Kielieh rozmaity: przysadkowaty, zwykle 4 lub 5 razy 
weiety. Korona lplatkowa, trwala, rurkowata, 2wargowa; 
goórna warga sklepista, wycieta, dolna o trzech weieciach zwi- 
slych. Blizna 2klapkowa, zwisla. W nasadzie zawiazka nie- 
kiedy gruezolek miodnikowy. Torebka Ikomórkowa, 2scien- 
na. Ziarna b. drobne (mikroskopne), troeino wate, do brzegów 
wewnatrz wgietych $cian przymocowane. 

Uwaga. W'szystkie tego rodzaju gatunki (których Nomenkla- 
tor Steudla 69 wylieza) odznaczaJa sie szezególnym, brudno - zól- 
tym, rdzawym, ezasem w niebieski lub fioletowy wpadajacym ko- 
lorem; dlatego z pozoru niby do drzewa zbutwialego sa podobne. 
Lodyge maja pojedyneza, rzadko galezista, gladka lub omszona, 

nie lisémi lecz przysadkami, naksztalt lusek suchawych okryta. 
Kwiaty prawie zawsze w klosy ulozone. Oddawna uwazane sa 
za rosliny pasorzytne, bo korzeniem swoim wspiéraja sie pospoli- 

cie na. korzeniach innych roslin (). Z dos$wiadezet: jednak przez 
Dekandola w té] mierze czynionych (Flore. frangaise, 3* édit. lI. 
488) wnosié. wypada, ze rosliny te czepiaja sie innych raezéj dla 

. umocowania sie na nich, nie za$ dla eiagnienia z ich korzeni so- 
ków. Takiez przyrodzenie maja zapewne i gatunki rodz. JMono- . 
tropa, Lathraea squamaria i t. p. 

672. O. wA3oR: floribus laxe spicatis inflato- ventricosis, 
(Z. wigksza) bracteis simplicibus calyces subsuperanti- 

bus, lobis lab. infer. subaequalibus acu- 
tiusculis, staminibus eglabriusculis. 

Spreng. Syst. 1 815. Lin. Willd. Spec. 
IIL 347. Hoffm.Germ. Wl. 30. ScMech. .Be- 
rol.Y. 835. Lorek, Flor. Pruss. tab. 12, f. 

689. Orobanche caule simplicissimo pu- 
bescente, staminibus inclusis Z4. Flor. 

Suec. n. 561. 

(^) Linneusz opisujac we Florze szwedzkiéj gat. Orobanche major, 
dodaje na koncu: ,n lege publica hanc (plantam) in alius agro serere 
vetitum". 
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Na gruntach plonnych 1 piaszezystych (Jedyny 
raz zdarzylo mi sig znalézé te rosling w Aug. kolo - 
Szezuczyna r. 1832). Kwitnie w lipeu. ^]. 

Dorasta okolo póltory stopy lub nieco wyzéj, 1 cala jest bru- 
dno-zóltawé] farby. Lodyge ma prosta, pojedyneza, kanciasta, 
nieco-omszona, luszezkami lancetowatemi, troche przytulonemi, na- 

przemianleglemi, mianowicie u dolu okryta. Kwiaty dosyé wielkie, 
w klos wiérzcholkowy, pojedynezy zebrane, a w nasadzie kazde- 
go znajduje sie przysadka lancetowata, $piezasta, omszona, do lu- 
ski tlodygowé] podobna. Kielich od przysadki krótszy, ma 4 wcieé 
spiezastych , prawie- równych, omszonych. Korona dwa razy od 
kielicha wieksza, nieco-wydeta, zewnatrz dosé wyraznie omszona; 

— Jj górna warga jest drobno-karbowana, dolna za$ na 3 klapki, po- 
dobniez na brzegu nieco  karbowane, podzielona. Preciki gladkie, 
tylko. ich. nitki w wiérzcholku gruezolkowatemi wloskami okry- 

te. Glówki strzalkowate, $piczaste, 2komórkowe: Szy]ka nieco 
omszona. 

613. O. CARYOPHYLLACEA: pubescens, floribus laxe - spica- 
(Z. gozdzikowata) . tis, bracteis flore brevioribus, 

labio corol. super. emarginato, 
lobis infer. obtusis fimbriato-cri- 
spis, staminibus basi pilosis, ger- 
mine glabro, stigmate fusco. 

Spreng. Syst. 1I. 816. Willd. 
Spec. II. 348. Hoffm. Germ. 4I. 
90. Pers. Syn. M. 180. Bess. 
Gal. 1. 57. Orobanche vulga- 
ris DC. Flor. fran. n. 24853. 
Orobanche major Pollich. Palat. 
n. 600 (non Len.). Orobanche 
Gali Duby (secund. Nomen. 
Steud.).. Orobanche major ca- 
ryophyllum olens Vaill. Paris. 
p. 194. 
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Przytrafia sig. czasem w gajach, na lakach su- 
chych, przy korzeniach drzew i | krzewów. Kwitnie - 

w lipcu.. 2] 
Do poprzedzajacego gatunku z ogólnéj postaci i zóltawo-rdza- 

wego koloru podobny. Korzeü ma kulisty, niby bulwiasty, fuska- 
mi okryty. £odyge zupelnie pojedyneza, na stope lub wiecéj wy- 
soka, omszona, luskami Jajowo-lancetowatemi, $piczastemi okryta. 

Klos wiérzcholkowy, nieco rzadszy jak u poprzedzajacego. Wecie- 
cia kielicha nierówne. Górna warga korony wycieta, dolna 3klap- 
kowa: klapka $rednia dluzsza i1 wezsza, boczne jajowate, wszy- 
stkie drobno-fryzowano-karbowane, zewnatrz jak i cala korona 
omszone. Preciki okryte sa, szezególniej przy nasadzie, delikatnym, 
bialym wlosem. Szyjka gladka,.blizna czarniawa zakonezona. Za- 
wiazek jajowaty. gladli. 

674. O. RAMOSA: scapo ramoso, floribus tubulosis brevis- 

(Z. galezista) sime pedicellatis alternis in spicam laxam 
dispositis, staminibus basi parce pilosis su- 
perne pistilloque glabro inclusis,calycibus 
connatis 4fidis, dentibus aequalibus ova- 
tis acutis, corollae strictura brevioribus. 

B F. Comp. M. 52. Lin. Willd. Spec. WM. 
.358. Spreng. Syst. M. 817. Pers. Syn. 
II. 81. Hoffm. Germ. W. 31. DC. Flor. 
fran. n. 2458. Schlech. Berol. Y. 936. Bess. 
Gal. WI. 58. Orobanche cannabis Vaucher. 

Kopsia ramosa Dumortier. Phelypaea ra- 
mosa C. A. Meyer. Orobanche ramosa 
floribus purpurascentibus et coeruleis 

Vetl»Paris.-p. 155. 
hosnie miedzy konopiami, do których korzeni sie 

przyezepia. Kwitnie w lipe. sierpn. () (2L. Willd.). 
"  Mniejszy od poprzedzajacych i ledwie na pól stopy wysoki. Ma - 
korzeü gtówkowaty, u dolu wlóknami opatrzony; lodyge zwykle 

galezista (czasem pojedyneza), brudno - zóltawa, krótkim, bialym, 

rzadkim wlosem porosla. Kwiaty znacznie mniejsze jak u tamtych, 
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naprzemianlegle, bezszy pulkowe, niby w rzadki klos na wiérzchol- 

ku lodygi i galazek zebrane; w nasadzie kazdego sa 3 przysadki, 

z których dwie boczne muiejsze, lancetowate, spiezaste, srodkowa 

 wieksza i cokolwiek nizéj osadzona, podluzno-jajowata, brunatna- 
wa, prawie-tepa; wszystkie zewnatrz.tak jak j kwiaty omszone. 

Kielich gleboko 4 razy wciety, o weieciach jajowatych, prawie-ró- 

wnych, ípiczastych. Korona purpurowo-blekitna, o rurce 2ólta- 
wéj. Górna jéj warga wycieta, czyli dwuklapkowa, dolna 3klap- 
kowa, o klapkach okraglawych calych. Preciki w nasadzie rze- 
sowate; szyjka i zawlazek gladkie. Gruczolek miodnikowy zaden. 

299. LATHRAEA., ZUSKIEWNIK. 

Kielieh dzwonkowaty, kolorowy, trwaly, 4 razy weiety. 

Korona rurkowata, 2wargowa: górna warga wklesla, wy- 

eieta, dolna J3zabkowa, nieco-zwisla. Zawiazek w nasadzie 

gruczolkowaty. DBlizua 2klapkowa. Glówki pylkowe strzal- 

kowate, wloskami porosle. Torebka Mkomórkowa, 2scieuna. 

615. L. SQUAMARIA: scapo simplici squamoso, floribus bra- 
(E. zwyezajmy) - cteatis pendulis. 

? Spreng. Syst. Y. 818. Lin. Willd. 
Spec. III. 201. Roth, Germ. V. 2. 50. 

Krock. Siles. m. 9*1. Pers. Syn. I. 180. 
Hoffm. Germ. W. 21. DC. Flor. fran. 
n. 9460. Bess. Gal. II. 50. ScAlech. Be- 
rol. l. 334. BF. Comp..TL. 53. Schk. 
Hand. tab. 110. Gaertn. de fructib. I. tab. 

52, fig. 9. .Lorek, Flor. Pruss. tab. 125, 
fig. 614. Lathraea caule simplicissimo, 

corollis pendulis: labio inferiore trifido 
Lin. Flor. Suec. n. 550. Squamaria Oro- 
banche Scop. Carn. n. (60. Clandestina 
penduliflora Lamar. Flor. fran. 
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W lasach.cienistych, nieco wilgotnych, przy ko- 
rzeniach drzew, lecz bardzo rzadko (Kolo Warsza- 
wy... Kwitnie w maju. 2L , : 

Ma korzeüi gruby, bialawy, z lusek sercowatych, miesistych, ge- 
sto dachówkowato-ulozonych. skladajacy sie. Lodyga miesista, po- 
jedyneza, prosta, waleowata, bezlistna, czerwonawa, nieco omszo- 
na, gdzieniegdzie przysadkami ezyli Juskami okryta. K wiaty wiérz- 
cholkowe, w grono pojJedyneze, jednostronne zebrane, krótko- 
szypulkowe, nieco-zwisle, przysadkami przewrotnie-Jajowatemi, 
kolorowemi opatrzone. Kielich bialawy, zewnatrz nieco kosmaty, 
o 4 weieciach tepych, z których dwa wyzsze nieco szérsze od 
dwóch dolnych. Korona cielisto-czerwonawa, a rurka j6j biala. 
Glówki pylkowe zólte, wloskami bialemi na brzegu u dolu poro- 
sle. Blizna glówkowata, 2klapkowa, nieco-wysuniona. Po zasu- 
szeniu cala roslina czernieje. 

294. LIMOSELLA. NAMULWNIK. 

Kielieh trwaly, 5 razy weiety. Korona drobna, dzwonko- 
wata, 9 razy wcieta, o weieciach nieco-spiezastyeh, prawie- 

równyeh, otwartych. Szyjka pochylona. Blizna kulista. To- 
 rebka jajowata, 2scienna, Tkomorkowa, wieloziarnowa. Osa- 

dnik nasion srodkowy, jajowaty, gebezasty, w nasadzie mala, 
blonka, ze scianami spojony. 

616. L. AQUATICA: foliis lanceolato - spathulatis, scapis fo- 

CN. wodny)  lüs brevioribus. - 
Pers. Syn. Il. 167. Lin. Willd. Spec. 

III. 341... Krock. Siles. VI. n. 1005, t. 27, 
lit. A; var. diandra n. 1006,tab. 21, lit. 

B. Roth, Germ. Il. 2. 57. Spreng. Syst. 
II. 768. DC. Flor.fran.n. 2622. Hoffm. 
Germ. Wl. 29. Bess. Gal. ll. 57. Schk. 
Handb. tab. 116. Schlech. Berol. Y. 341. 
BF. Comp. ll. 65. ILorek, Flor. Pruss. t. 
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125, f. 679. Limosella aquatica JL. 

Flor. Suec. n. 563. Plantaginella aqua- 
tica. Moench. .Meth. 42. Menyantho- 

ides vulgaris Vaill. Paris. p. 126. Plan- 
taeinella Jdem. p. 160. 

Przytrafia sie, lecz dos$é rzadko, nad brzegami 

rzék, na ziemi wilgotné] (Kolo Warszawy nad Wi- 
sla. Kwitnie wipe. sierpn.. 2] et (2) 

Jestto bardzo mala, bezlodygowa roslinka, kepiasto-wyrasta]a- 
ca. Korzeü jéj wlóknisty wypuszeza zewszad delikatne rozlogi, 
z których nowe wyrastaja roslinki. Liscie dlugo-ogonkowe, szezu- 
ple, lancetowate, eliptyezne lub prawie-lopatkowate, zupelnie cale 
i gladkie. Kwiaty drobne, wprost z korzenia wyrastajace, na szy- 
pulkach znaeznie od li$ci krótszych pojedynezo-osadzone. Kielich 
llistkowy, 5 razy wciety, o weieciach jajowatych, gladkich, nieco- 
Spiczastych, w wiérzcholku po okwitnieniu (gdy kielich torebke 
okrywa) troche odgietych. Korona blado-ezerwona lub bialawa, 
dzwonkowata, od kielicha malo co dluzsza, w piec klapek jajowa- 
tych, $piczastych wycieta. 'Torebka Jajowata, tepa, szy]ka pochylo- 
na zakoüczona, brunatna, gladka, od kielicha wieksza, po dojrze- 
niu na dwie $ciany wpodluz pekajaca. Ziarna liczne, podluzne, 
Zólto-rdzawe. | 

295. LINNAEA. ZIMOZIOL. 

Kielich nadowocowy, Sdzielny, opadajacy, u dolu poni- 
zéj zawiazka drugim, mniejszym, Adzielnym, trwalym kie- 
liszkiem opatrzony. Korona nadowoeowa. dzwonkowata, 
5 razy wcieta, dosyc foremna. Szyjka pojedyneza. Torebka 
w ksztaleie suchéj jagody, jajowata, Jkomórkowa. 

Uwaga. Kazda komórka Jest 1ziarnowa, lecz dwie z nich staja 
sie plonne czyli puste po dojrzeniu, tak iz cala torebka jedno 
tylko w sobie miesci ziarno. 

617. L. BoREALIS: floribus geminatis. 
(Z.pólnocny) 
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: LLin. Flor. Suec. n. 562, cum dc. Willd. 
Spec. III. 340.. num. Berol. p. 654. 
Krock. Siles. n. 1004. | Roth , Germ. I. 

2. 69. Spreng. Syst. Il. 843. Pers. Syn. 
I. 136. .DC. Flor. fran. n. 3391. Ijusd. 
Prodr. YV. 840. Schk. Handb. tab. 1716. 
Hayne, Arzneig. YV. tab. 13. Kluk, 

Dyké: vosl. YI. 91. Hoffm. Germ. VL. 29. 
B. F. Comp. YI. 15. Schlech. Berol. I. 341. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 125. fig. 618. 
Linnaea borealis Gronovius. 

Przytrafia sig w lasach iglastych, cienistych, po- 

miedzy mchem (W Augustow. dwa Jj siedliska mi 

wiadome: tojest jedno kolo Sejn, drugie miedzy 

Lomza a Szezuezynem w lesie Grabowskim (5, gdzie 
w znacznéj ro$nie obfitosci.). Kwitnie w czerweu, 

czasem drugi raz w sierpniu 1 wrzesniu, 7 
P:ekna, zawsze zieleniejaca sie krzewinka. Ma lodyzki. ezesto 

na kilka. stóp dlugie, cienkie, walcowate, mnió] wiecéj galeziste, 
rdzawe, wlosem krótkim, bialym, przytulonym mianowicie w mlo- 
dosci porosle, na ziemi pomiedzy mchem rozposcieraJace sie i gdzie- 
niegdzie male, wlókienkowate, bialawe, juz pojedyneze juz gale- 
ziste, puszczajace korzonki. Galazki zwykle pojedyneze, naprze- 

(5) Poniewaz krzewinka ta ro$nie zwykle w najciemniejszych leSnych 
zakatkach, i do tego we mchu bywa ukryta, przeto z trudno$cia daje sie 
wysledzié; w porze tylko kwitnienia, tojest w czerwcu, po wzniesionych 
pionowo galazkach i kwiatach, Iatwiéj mozna ja postrzedz. Oddawna mi 

znajomy las Grabowski. zwiedzalem jedynie w czasie | wakacyj, tojest 
w sierpniu, a zatém zawsze po okwitnieniu Linnei, i z téj zapewne przy- 

czyny nigdy tam natrafié na nia nie moglem. W roku dopiéro 1829, kie- 

dy w sierpniu drugi raz (co sie rzadko zdarza) zakwitla, brat mój Antoni 

Waga, zwiedzajac wtedy las wspomniony, odkryt ja tamze; a za przyby- 

ciem mojém w te okolice, przy koneu wrze$nia nie malo jeszcze j6j in- 
.dywiduów kwitnaeych znajdowalem. Roku 1838 kwitla podobniez dwa 

razy. Przeniesiona do ogrodu i najstaranniéj pielegnowana, nikczemuie . 
ro$nie, a nawet po niejakim czasie ginie, 0 czém z wlasnego przekonalem 

sie do$wladezenie, chceac te rosline w ogródku moim rozkrzewic. 
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mianlegle, na kilka cali dlugie, w czasie kwitnienia wzniesione, 

zreszta lodydze podobne. Liscie drobne, krótko-ogonkowe, naprze- 

ciwlegle, niby parami w pewnych odstepach na lodydze 1 gala- 

zkàch osadzone; sa okraglawe lub okraglawo-jajowate, tepe, 

z wiérzchu jasno-zielone i-nieco-Isniace, pod spodem bledsze, gla- 

dkie, gdzieniegdzie tylko, mianowicie na obwodzie i ogonkach 

rzadkim, prostym, bialym wlosem okryte; brzeg ich przy wiérz- 
cholku z obudwu stron dwoma zwykle malemi , odleglemi zabka- 
mi czyli karbami oznaczony, zreszta zupelnie cale. Kwiaty ma 
wiérzcholku galazek pospolicie wyrastajace, parzyste, zwisle, osa- 
dzone na szypulce dosyé dlugiéj, wyprostowané], która przy roz- 
dzieleniu sie na szypulki szezególne, dwiema lancetowatemi, prze- 

ciwleglemi przysadkami opatrzona; takiez przysadki lecz nieco 
mniejsze i na szczególnych szypulkach, pod kwiatem sie znajduja. 
Szypulki wszystkie okrywaja wloski krótkie, biale, czesto gruczot- 

kowate. Zawiazek kulisto-jajowaty, w nasadzie okryciem bardzo 
malém, 4dzielném opatrzony , wloskami i gruczolkami porosly. 
Kielich wlasciwy osadzony jest na zawiazku, Sdzielny, o dzialach 
lancetowatych, nieco -$piczastych, wlosistych. Korona dzwonko- 
wata, czyli raczój gruszeczkowata, przeszlo 3 razy od kielicha 
wieksza, na brzegu 5 razy wcieta, zewnatrz gladka, biala, we- 

wnatrz cielista lub blado-czerwonawa, i gdzieniegdzie bialym, 

dlugim, rzadkim wlosem okryta, predko- opadajaca, : Slabéj lecz 
przyjemnéj migdalowéj woni, która mianowicie wieczorem wyra- 
íniéj czué sie daje. Preciki biafe, od korony znacznie krótsze. 
Szyjka nitkowata, koronie równa lub cokolwiek od niéj dluzsza, 
blizng rozszérzona, tepa zakoüczona. Jagodà maleüka, j3jowo- 

kulista, nieco $piezasta, kieliszkiem okryta, sucha i brunatna. 
Ostrzedz nalezy ze wyobrazenie téj rosliny w dziele Schkuhra , na 
tablicy wyzéj przytoczonéj, niebardzo jest doktadne. 

US PEERZaio 

Tom 1I. doo. 18 



GROMADA XV. NIERÓWNO-SZE- ' 
SCIOPRECIKOWA. 
TE/THADYMNANNIA. 

Rized luszczynkowy (Siliculosa). 

296. ALYSSUM. SMAG:LICZK 4A. 

Kielich 4listkowy, równy. | Platki paznogeiowate, prze- 
wrotnie-jajowate, cale lub prawie-wyeiete. Nitki precikowe; 
Wszystkie lub niektóre, z jednéj strony przyrostkiem albo zab- 

kiem (niekiedy bardzo drobnym) opatrzone. Euszezynka okra- 
glawa lub eliptyezna, szeroko-przegrodowa, szyjka, szezu- 
pla, zakonezona, o Scianaceh plaskich lub posrodku wypu- 
klyeh. . Przegródka delikatna. Komórki 1—2ziarnowe. Ziar- 
nà eliptyezne, splaszezone, czasem skrzydelkiem bloniastém 
opasane. Listki zarodkowe plaskie, kantem do korzonka 
przytulone (0—) (*). 

678. A. cALYCINUM: caulibus herbaceis diffusis, folus h- 

(S. kielichowa) ^ neari-lanceolatis canescentibus , caly- 
cibus persistentibus , siliculis orbicu- 
latis subemarginatis pubescentibus 
stylo quadruplo longioribus. . 

e) Czyt. uwagi nasze o roslinach krzyzowych. 
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DC. Syst. YI. 315... Prodr. 1. 163. 
Flor. fran. n. 4221. Alyssum calyci- 
num Lin. Spec. Pollich. Palat. n. 617. 
Jacqu. Austr. tab. 3938. Vollars plant. 
Delph. WI. p. 293. Willd. Spec. VII. 
p. 464. Enum. Berol. p. 611. Krock. 
Siles. Y. n. 1041, tab. 32. .. Spreng. 
Syst. I. 861. Pers. Syn. Il. 192. ScA[. 
Berol. p. 343. BF. Comp. 1I. 81. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 180, f. 106. Cly- 
peola alyssoides JLén. Spec. edit. l. 
Crantz, Austr. p. 19. Clypeola sili- 
eulis bilocularibus tetraspermis Lin. 
Hort. Cliff. 329. — Alyss. alyssoides 
Gouan. Hort. Monsp. Adyseton caly- 
einum Scop. Carn. n. 802. Dess. Gal. 
ILI. 71. Alyssum eampestre Q Lamar. 
Enc. Adyseton mutabile Moench, 

Meth. p. 261. Alyss. campestre ZJoffm. 
Flor. Germ. M. 43. Schk. Handb. tab. 
181. Clypeola calycina Allionz. 

Przytrafia sic gdzienieg dzie, na plaszezysltych 

l 1 nieurodzajnych Polachi K witnie od ezerwea do 
sierpnia. 

Cala ta roslina jest siwo-zielonawa. Dorasta 6—10 cali wy- 
sokosci. Ma lodyge walcowata, prosta lub u dolu nieco skrzywio- 
na, pojedyncza lub znacznie galezista 1 twarda.. Liscie lancetowate, 

w nasadzie zwezone, tepe, cale szorstkim wlosem okryte. Kwia- 

ty drobne, z poczatku zóltawe, póznié; bielejace, zebrane na wiérz- 

cholku lodygi 1 galazek w grona najprzód krótkie, potém w mare 
okwitania coraz bardzié] sie przedluzajace, tak iz owoce tworza 
erona okolo 2 lub wiecéj cali dlugie.. Kielich Kosmaty, od korony 
malo co krótszy, trwaly. Preciki wszystkie zabkowane. 4uszezyn- 

ki okraglawe, na szypulkach pod ostrym katem rozwartych, lusz- 
czynce wyrówny wajacych lub malo co dluzszych, kosmatych osadzo- 
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ne; gladkie; w:posrodku z obudwu stron wypukle, w. wiérzcholku 
bardzo nieznacznie wyciete 1 szyjka. ledwie na. pót linii dluga za- 
kofiezone; komórki oddzielone sa delikatna blonka, aw kazdé] znaj-- 
duja sie dwa. prawie- jajowate, rdzawe nasiona, zawieszone nà 

sznureczkach, diugoseia niemal ziarnu równych. 

rr 9. AA. MONTANUM: caulibus subherbaceis diffusis pube- 
(S. gárna) . . scentibus; foliis subincanis, inferioribus 

. obovatüs, superioribus oblongis , race- 
mis simplicibus, siliculis orbiculatis 

subemarginatis canescentibus. 
JDC. Syst. YL. 309. Prodr. Y. 162. 

Flor. fran.n. 4220. Alyssum monta- 
num Jn. pec. Jacqu. Austr. tab. 3T. 
Villars, Plant. .Dauph. WL. p. 292. 
Roth, Germ. M. .83. — Willd. Spec. VII. 
p. 466. Enum. Berol. p. 671. Krock. 
Siles. IL. n. 1039. .Hoffm. Plor. Germ. 
II. 43. Pers. Syn. II. 192. Spreng. Syst. 
LI. 860. Schlech. Berol. p. 342. .BF. 

. Comp. IL 79... Alyssum foliis lanceo- 

latis obtusis incanis, caulibus procum- 

bentibus, radice perenniZzn. Hort. Cliff. 
332. Clypeola montana Crantz, Austr. 
9. 19. Adyseton montanum Scop. Carn. 
n. 903. Dess. Gal. 1I. 71. Alysson pe- 
renne montanum incanum Vaill. Paris. 
p. 10. j 

Wyrasta na suchych, otwartych wzgórkach (Ko- 
lo ladomia, Solea 1 Kazimierza.. Brat mój] w okoli- 
cach Podgórza pod Toruniem zbiéral) | Kwitnie 

w czerwoe. lipc. 2] 
Dorasta téjze prawie co i poprzedzajacy wysokosci. Ma korzeü 

galezisty, prawie-podkrzewowy, dosyé gleboko w ziemie wchodza- 
cy; lodyge pojedyneza lub od nasady galezista, o galeziach rozpie- 
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rzchlych, podnoszacych sie lub na ziemi rozpostartych, szorstkich, 
sino-omszonych.  Liscie geste: dolne-zwykle wieksze, górne mniej- 
sze, wszystkie prawie-lopatkowate, lub przewrotnie jajowo-podtu- 
ine, w nasadzie znacznie zwezone, w wiérzcholku tepe, niekiedy 

tylko: dolne lopatkowate, wyzsze za$ podluzne; wszystkie cale, 
w dotknieciu szorstkie, w mlodosci siwawe, pózniéj niby kropka- 
mi lub gruczolkami szorstkiemi na obudwu powierzchniach okryte. 
Kwiaty w grona pojedyneze, na wiérzcholku lodygi 1 galazek ze- 
brane ; grona te.podobniez jak u poprzedzajacego, w miare okwi- 
"tania przedluzaja sie.  Kielich omszony, zóltawy, opadajacy. Pla- 
tki 201te, dwa.razy od kielicha dluzsze, nieco wyciete. Luszezynki 
téje niemal co u poprzedzajacego wielkoscei , okraglawe, nieco om- 
szone, w wiérzcholku bardzo: malo wyciete, szyJka nitkowata, prze- . 

szlo polowie dlugosci owocu 'wyrównywajaca, zakonezone. Ko- 
mórki 2ziarnowe.  Ziarna takiez niemal.jak u gatunku piérwszego. 

297. BERTEROA. (^). PYLENIEC. 

— Kielich wzniesiony, Alisikowy, w nasadzie równy. Platki 
pazuogeiowate, dwudzielne. Preciki mniejsze, na stronie we- 
wnetrziéj przy nasadzie zabkowane.. Euszezynka 2komór- 

kowa, eliptyczna , o Scianach wypuklo-plaskawych , blonia- 

stych, szyjka trwala i blizng glówkowata zakonezona. 

Przegródka eliptyezna. — Ziarna owalne , plaskie , malenkim 
brzezkiem opaásane.. Listki. zarodkowe takiez jak w.rodz. 
poprze. (0—). | 

680. D. INCANA: siliculis pubescentibus subventricosis. 
- (P. pospolity) 

DC. Syst. 1I. 291. Prodr. Y. 158. Schlech. 
Berol. V. 342. BF. Comp.1l. «Y. Alyssum 
incanum Zn. Spec. Crantz, Austr. p. 15. 
Pollich, Palat. n. 616. Willd. Spec. II. 463. 

Enwum. Berol. p. 610. Schk. Handb. tab. 
181 (flos et fructus). Hoffm. Plor. Germ. 

(^) Na uwiecznienie pamieci Karola Józefa Bertero, który iroskliwie 
zwiedzit Indye Zachod. i niemalo nowych ro$lin zebral. 
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Il. 42. . Krock. Siles. Wl. m. 1042. — Kluk, 
Dyke.T. 27. Pers. Syn. 11.199. DC. Flor. 
fran. n. 4219. . Bess. Gal. II. 71. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 130, fig. 103.  Alyssum 
. eaule erecto, foliis lanceolatis incanis inte- 
gerrimis, floribus corymbosis Lin. Flor. 
Suec. n. 582. Gmelin. Flor. Sibir. WI. 251. 

Draba cheiriformis Lamar. Flor.fran. Dra- 
ba cheirifolia Bergeret. Draba. cheiranthi- 

folia. Lamar. Enc. Moenchia. incana FHoth, 

Germ. IL 13. Farsetia incana .. Brown. 

Hort. Kewens. Spreng. Syst. V. 871. Vesi- 
caria incana Desvauz, Journ. botan. Came- 

lina incana Pres..— 

Bardzo pospolita roslina na miejscach otwartych, 
przy drogach, na gruntach piaszezystych 1 plonnych. 
Kwitnie przez cale lato 1 Jesie. 2L. 

Cala siwo-zielonawa, szorstka; drobnemi, przytulonemi wlo- 

skami porosla. Dorasta najwiecéj dwóch stóp wysokosci. Ma lody- 
ge prosto- stojaca lub podnoszaca sie, prawie-walcowata, twardawa, 

w górze mniéj wiecéj wiéchowato-rozgaleziona, czasem prawie- 
UBI Liscie dosyé liczne, naprzemianlegle lub bez porzad- 
ku rozrzucone, niemal- bezogonkowe, podluzne albo lancetowate, 
u dolu szezuplejsze, mniéj wiecéj tepe lub slabo- Spiczaste, na 
brzegu zupelnie. cale, niekiedy. niewyraznie zabkowane, na cal 
lub wiecéj dlugie, pod spodem nerwem $rodkowym oznaczone. 
Kwiaty biale; na wierzcholku lodygi-i galazek niby w baldasz- 
kogrony zebrane; leez w miare okwitania, osadka coraz bardziéj 
sie przedluza i owoce tworza grona na !/ stopy niekiedy dlugie. 
Korona od kielicha wieksza, o platkach w wierzcholku rozdwojo- 
nych, a w nasadzie 4 zielonawe gruczolki majacych. |;Luszezynka 
eliptyezna, z obudwu stron nieco - wypukla i troche omszona, 3—4 

lin. diuga, 17/, —2. szeroka. Szyjka 3 razy od luszezynki krótsza. 
Ziarn w kazdéj komórce 5—8 drobnych, okraglawych , soczewko- 

wato-plaskich. Szypulki delikatne , kosmate, do osadki przytulone, 
luszczynkom wyrównywajace lub eokolwiek od nich |"'uzsze. 
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298. EROPHILA (9. WZOSNÓWKA. 

Kielieh 4listkowy, rówuy, nieco-wietki. Platków w ko- 
ronie 4, dwudzieluyeh, na krzyz osadzonych. Preciki bez- 
zabkowe. Luszezynka eliptyezua lub podluzna, blizua, bez- 
szyjkowa zakohezona, széroko-przegrodowa, o $cianach pla- 
skawych. Ziarna w kazdéj komóree liezne, drobne, dwurze- 
dowe, brzezkiem nieob wiedzione. (0—). 

681. E. vurcAnrs: siliculis ellipticis pedicello brevioribus, 
( W. pospolita) scapis 5 — 15floris. | 

DC... Syst. I1. 856... Prodr. X. 179. 
Schlech. Berol. p. 843. B.F. Comp. II. 
81. Draba verna Lin. pec. Pollich Pa- 
lat. n. 606. Crantz, Austr. p. 11. Vil- 
lars. plant. Dauph. Ul. p. 281. Scop. 
Carn. n. (92. Roth, Germ. VW. (1. Krock. 
Siles. YI. n. 1014, tab. 28. .Hoffm. Flor. 
Germ. 1L. 85... Willd. Spec. III. p. 426. 
Enum. Berol. p. 664. . Schk. Handb. V. 
p. 216, tab. 119 (opt.. Kluk, Dykc. I. 
194. Gaertn. de fructib. Yl. tab. 141, fig. 
8. DC. Flor. fran. n. 4228. Pers. Syn. 
II. 190. Bess. Gal. Il. 13. Spreng. Syst. 
II. 875. Lorek, Flor. Pruss. tab. 129, 

fig. 991. Draba caulibus nudis, folis 
subdentatis, petalis bipartitis Lon. Plor. 
Suec. n. 561. Alysson vulgare polygo- 
nifolio caule nudo Vall. Paris. p. 11. 

Na polach, ugorach, pastwiskach bardzo pospo- 

ia. Kwitnie wezesnie z wiosny. (3) 
Jestto mala, zaledwie 3 lub 4 cali dorastajaca roslinka. Ko- 

rzei ma wlóknisty, z którego jedna a ezescié] kilka lub kilkanascie 

(€) Od wyrazów 7p, ?jpoc, wiosna, i qUéo locham. 
K t 
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lodyg wyrasta; sa one pojedyneze lub-nieco-galeziste, walcowate, 
bezlistne, w górze zazwyezaj gladkie, u dolu mnié] wiecéj omszo- 
ne. Liécie korzeniowe w okrag ezyli rózyczke na ziemi rozpostar- 
te, bezogonkowe, jajowo-lancetowate, niekiedy lancetowate lub 

prawie-lopatkowate, troche Spiczaste lub tepe, cale albo cokolwiek 
przy wiérzcholku zabkowane, drobniutkim , gwiazdkowatym wlo- 
sem Okryte 1 nieco szorstkie. Kwiaty drobne, biate, wiérzcholko- 
we. Platki przewrotnie-Jajowato-podluzne, rozczepane. Glówki 
pylkowe zólte, nitki biale. 4;uszezynka eliptyezna, w nasadzie 
zwelona, gladka, okolo 3lin. dluga a1 lin. széroka. W. kazdéj 
komórce jest okolo 30 bardzo drobnych, przewrotnie-Jajowatych, . 
rdzawych, dwoma rzedami osadzonych nasion. Szypulki gladkie, 
pod katem ostrym osadzoóne, od luszezynek 2—4 razy dluzsze. 

299. COCHLEARIA. CHREZAN. 

Kielieh 4listkowy, o listkach równyeh, nieco rozwartych, 
wkleslych. Platkow w koronie 4, na krzyZ osadzonyeh, prze- 
wrotnie- jajowatyceh, tepych, calych. Preciki bezzabkowe. 

Luszezynka jajowo-kulista lub' podluzna, széroko-przegrodo- 
wa, 0 scianach brzuchatych, nieco-zgrubialyech. Szyjka bar- 
dzo krótka. W kazdéj komoórce kilka (rzadko dwa), brzezkiem 
nieobwiedzionyeh nasion.' Listki zarodkowe plaskie , kantem 

do korzonka przytulone. (0E j 

682. C. ARMORACIA: siliculis ellipsoideis, foliis radicalibus 
(C. zwyczajmy) . oblongis crenatis, caulinis elongato- 

lanceolatis dentatis incisisve , radice 
carnosa maxima. 
DC. Syst. Y. 360. Prodr. 1, 173. 

Flor. fran. n. 42835.  Cochlearia Ar- 

moracia Jin. Spec. Crantz, Austr. p. 
9." Willd. Spec. VII. 451. Enum. Be- 
rol. p. 668. Roth, Germ. II. 9. Schk. 
Handb. tab. 181. — Krock. Siles. V. m. 
1084. ..KIuk, .Dyke. X. 140... Hoff. 
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Germ. IL. 40. Hayne, Arzneig. V. tab. 
29. Pers. Syn. ll. 186. Bess. Gal. 1I. 
68. Spreng. Syst. IIl. 871.  Schlech. 
Berol. p. 344. .BF. Comp. 1I. 88. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 129, f. 699. Co- 

chlearia folis radicalibus lanceolatis 
crenatis, caulinis incisjs Zn. Flor. 

Suec. n. 580. Cochlearia rusticana 
Lamar. Flor. fran. Armoracia lapa- 

' thifolia Gilib. Lith. n. 163. Raphanis 
maena JMoench. Meth. 261. Cochlea- 

ria varüfola jSalisbur. Prodr. stirp. 

Armoracia rusticana Flor. Wetterav. 

Armoracia sativa. Bernhardt. Chrzan: 
haphanus major Syren. stron.. 1052. 

W ogrodach miedzy warzywem, w miejscach 
nieco wilgotnyeh; lubo wlaseiwie nie Jest dzika kra- 

jowa roslina.. Kwitnie w ezerweu. ^]. 

Ma korzeá wielki, gruby, waleowaty, galezisty, pionowo lub 
nieco ukosnie w ziemie dosyé gleboko »wchodzacy, nader ostrego 
smaku 1i przenikajacego zapachu, pod nazwiskiem chrzanu powsze- 

' chnieznajomy. Roslina cala jest zupelnie gladka. Lodyge ma pro- 
sta, brózdowana, w górze nieco-splaszezona, pelna, pojedyneza 

lub w wiérzcholku tylko troche galezista, na 1—3 stopy a czesto 
wiecé] wysoka. Liscie polyskuJace sie, korzeniowe (pierwotne) 
wielkie, na dlugich, rynienkowatych ogonkach, podluzne lub pra- 
wie jajowo -lancetowate, zylaste, na brzegu nieco-faliste i nieró- 
wno-karbowane, do lisci szezawiu wodnego podobne; lodysowe 
mniejsze, naprzemianlegle: nizsze krótko-ogonkowe, piérzasto-sie- 
czne, o weieclach tepych, calych lub nieco-zabkowanych; wyzsze 

lancetowate, bezogonkowe, zabkowane lub zupelnie cale. Kwiaty 
biale, drobne, w grona wiérzcholkowe, przedluzajace sie, zebrane. 
Platki przewrotnie-Jajpowate, w paznogieó u dolu zwezone, tepe, 
cale, od kielicha wieksze. Glówki pylkowe zólte. Z,uszezynki eli- 

ptyezno-kuliste, króciutka szyjka 1 blizna. glówkowata zakoniczone. 

— TomHi. 19 
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( Ogrodnichwo Zigry 1. 31. Kluk, Dyke. ros. I. 140. Reichart, . 
Ogrody warzyw. str. 213.). 

300. CAMELINA. LNIANKA. 

. Kielich 4listkowy, w nasadzie równy. ..Korona 4ylatko- 
wa, o platkaeh ealyeh, krzyzowo-osadzonych. Preciki bez- 

zabkowe. PLuszezynka szeroko - przegrodowa , przewrotnie- 
jajowata (niekiedy prawie-kulista), cala, tepa, szyjka, trwala. 
uwienezona, o Scianach brzuchatych, pekajacyel.. Komórki 

wieloziarnowe. Nasiona podluzne, brzezkiem nieobwiedzione. 
Listki grzbietem do korzonka przystajaee. (o || ). 

683. C. saTIVA: siliculis cuneato-pyriformibus 4costatis 
(IL. siewna) | stylo longiusculo terminatis, foliis subin- 

tezerrimis lanceolatis. 

DC. Syst. Wl. 515. Prodr. 1.201. Crantz, 
ZLustr. p.10. Pers: Syn. 11.191. ':Bess. 
Gal. YI. 12. Schlech. Berol. p. 346. Spreng. 
Syst. II. 879. .BF. Comp. 1. 103. My- 
agrum sativum Jn. Spec. Pollich , .Pa- 
lat. n. 602... Villars, plant. Dauph. HI. — 
p. 218. Krock. Siles. II. n. 1008. Willd. 

Spec. VII. p. 408. Hoffm. Flor. Germ. V. 
32. Schk. Hondb. ll. p. 211, iab. 1*8 
(flos et fructus). .DC. Flor. fran. n. 4269. 
Myagrum siliculis obovatis pedunculatis 
polyspermis Lin. Flor. Suec.n. 564. Gmoe- 
lin. Flor. Sibir. III. p. 249. Alyssum sa- 
tivum Scop. Carn. n. 494. Willd. num. 
Berol. p. 610. Lorek, Flor. Pruss. t. 130,. 
f. 104. Moenchia sativa Joth, Germ. 1l. 
75. Camelina sagittata JMoench, Math. 
255. Cochlearia sativa Cavanilles. Came- 
lina campestris Spenner. 
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Wyrasta na polach miedzy zbozem, a mianowi- 
cie pomiedzy Inem.  Kwitnie w ezerweu 11lipeu. (7) 

Korzer pojedynczy, troche wlóknisty. Z£odyga prosta, na stope 
lub póltory wysoka, walcowata, w górze nieco-galezista, gladka 
lub cokolwiek mianowicie na dolnéj ezesci omszona. Liscie bez- 
ogonkowe, nasada pret otulajace, strzalkowato-lancetowate, Spi- 
czaste , gladkie lub. gdzieniegdzie drobnemi. wloskami porosle, na 
brzegu cale lub niewyraznie odlegle-zabkowane. Kwiaty zólte, 
niewielkie, w grona wiérzcholkowe przedluzajace sie, na lodydze 
1 galeziach osadzone. Kielich rzadkiemi wloskami porosly, od ko- 
rony mniejszy; w nasadzie kazdego z krótszych precików znajduje 

sie po dwa drobne, zielonawe gruczolki. J,uszezynka przewrotnie- 
jajowata ezyli raezéj gruszeczkowata, wielkosci prawie- grochu 
okraglego, znacznie wydeta, gladka, szyjka prosta, na I lin. dluga 
uwieficzona: jó] powierzchnia odznacza sie 4 podluznemi zeberkami; 
ztych dwa sa wydatniejsze, ostre, prawie-skrzydelkowate, idace na 
szwie czyli spojeniu klapek, dwa inne niewyrazne, na grzbiecie 
scian polozone. W kazdéj komórce znajduje sie od 6 do 8 ziarn po- 
dlugowatych, rdzawo-zóltych, gladkich, na ! lin. dlugich, z obu- 

dwu stron rowkiem wpodluz oznaezonych. Szypulki pod ostrym 
katem osadzone, od luszezynek dwa razy dluzsze. Roslina ta umy- 
slnie niekiedy bywa hodowana, bo z jéj nasion. prawie tak dobry 
jak zrzepakowych wytlacza sie oléj (O uprawée Inianki siewnéJ: 

- Past. XI. 16. Oczapowski Poczgtki. Gospodar. Dürgera M. 196. 
Tenze Gospodar. wiejsk. VI. 111.). 

301. THEASPI. TOBOZKLI. 

Kielich 4listkowy, w nasadzie równy. Platków w koro- 
nie 4, na krzyZz osadzonych, foremnych i calyeh. | Preeiki 

bezzabkowe. Euszezynka scisniona (plaska), w wiérzeholku 
wyeieta, o przegródee podluznéj lub owalnéj , szyjka nitko- 
wata, niekiedy bardzo krótka, (prawie - Zadua), zakonezona , 

Sciany jéj ezolenkowate, na grzbiecie liSciasta blona niby 
skrzydelkiem opasane. Komórki wieloziarnowe (rzadko 2ziar- 
nowe).Ziarna jajowate, brzezkiera nie obwiedzione, Listki 
zarodkowe plaskawe, nieco-wypukle. (0—). 
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684. 'T. ARvENSE: foliis oblongis dentatis, caulibus erectis, 

(T. polne) | siliculis obovato - orbiculatis pedicello 
brevioribus (valvis per. totum dorsum 
alatis). 

DC. Syst. 1.375. Prodr. 1.175. Flor. 
fran. n. 4250. "Thlaspi arvense Ln. 
Spec. Crantz, Austr. 22. Scop. Carn. n. 
810. Pollich, Palat. n. 608. Villars, plant. 
Dauph. III. p. 298. Roth, Germ. 1L. 94. 
AMoench, Meth. 268. Willd. Spec. MI. 
p. 442. Enwm. Berol. p. 666. Hoffm. 
Germ. 1I. p. 38. Schk. Handb. tab. 180 
(fructus). Arock. Siles. II. n. 1025. Pers. 
Syn. VI. 189. Spren. Syst. YI. 819. Schlech. 
Berol. p. 344. Bess. Gal. 1. 0. BF. 
Comp. 1I. 91. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
128, f. 694. "Thlaspi siliculis orbicula- 
tis , foliis oblongis dentatis glabris Ln. 
Flor. Suec. n. 514. 'Thlaspi arvense si- 
liquis latis Vaill. Paris. p. 191. 'Tobol- 
ki albo kaletki: Thlaspi, Nasturtium te- 
ctorum Syren. stron. 1211. 

Pospolita roslina na polach, migdzy zbozem, wa- 
rzywem, naodlogachit. p. Kwitnie w ezerwce. li- 

peu. (5) | 
Wszystkie jéj czesci zupelnie sa gladkie. Ma lodyge pojedyn: 

cza lub nieco w górze galezista, walcowata, brózdowana, na '/J— 

1 stope wysoka. Li$cie naprzemianlegle, bezogonkowe, podluzne, 
strzalkowate, czyli dwiema klapkami. malemi w nasadzie, opatrzo- 
ne, nieco pret otulajace, w wiérzcholku tepe, na brzegu cale lub 
mniéj wiecéj zabkowane. Kwiaty drobne, biale, w postaci gron 

prostych, wiérzcholkowych. Listki kielicha. zóltawo-zielone, od 

korony znacznie krótsze. £uszczynki wielkie, przewrotnie-]Jajowato- 
okraglawe, szérokiém skrzydelkiem opasane, mocno splaszezone, 
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w wiérzcholku gleboko na dwie tepe klapki wyciete, miedzy któ- 
remi szyjka ledwie znaczna. W kazdéj komórce wisi zwykle 6 na- 
sion, które przez wpólprzezroczyste $ciany owocowe dobrze na- 
przecrw $wiatla widziéé mozna; ziarna te sa. przewrotnie-jajowa- 
te, rdzawo-zólte, na powierzchni rysami spólsrodkowemi oznaczo- 
ne. Roslina ta na bujnym gruncie czesto 2 stóp dorasta. Zapach 
Jéj, mianowicie za potarciem, nieprzyjemny, ezosnkowy. 

302. CAPSELLA. TASZNIK. 

Kielich 4listkowy, rowny. Platków 4, calych, na krzyz 

osadzonych. Preciki bezzabkowe. Luszezynka scisniona, 
plaska, Jkatna, w nasadzie klinowata, Ww wiérzeholku 

ucieta, szyjka, bardzo krótka, zakonezona; sciany jéj lódko- 
wate, na grzbiecie bezskrzydelkowe , przegródka, bloniasta, 
prawie-rüwnowazka przedzielone. Komoórki wieloziarnowe. 

(0—). | 
685. C. BURsA PASTORIS: /Moench, Meth. 271. DC. Syst. V. 

(T. pospolity) ^ 383. Prodr. 1. 177. Bess. Gal. I. 
| 69. jSchlech. Berol. p. 845. BF. 

Comp. ll. 94. "Thlaspi bursa pa- 
storis Li. Spec. Pollich. Palat. n. 
612. Scop. Carn. n. 808. Willd. 
Spec. III. p. 447. Enum. Berol. p. 
667.  Krock. Siles. M. n. 1032. 

Schk. Handb.tab. 180. Kluk, Dykc. 
III. 118. Hoffm. Flor. Germ. Il. 39. 
Pers. Syn. Il. 189. DC. Flor. fran. 

n. 4249. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

128,696. 'hlaspi siliculis verti- 
caliter cordatis Ln. Flor. Suec. n. 
516. Iberis bursa pastoris Crantz, 
Austr. p. 20. Nasturtium bursa pa- 
storis Aoth, Germ. 1. 96. 'Thlaspi 
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infestum | Salisbur. Prodr. stürp. 
Thlaspi cuneatum Stokes bot. imedic. 
Thlaspi bursa Spreng. Syst. V. 819. 
hodschiedia bursa pastoris Flor. 
Wetterav.. "Tasznik albo Taszka: 
Dursa. pastoris Syren. str. p. 1212. 

a caloli$ciowa, ?ntegrifolia: foliis om- 
nibus integerrimis. Dursa pastor. 

major folio non sinuato Vall. Pa- 
ris. p. 24. 

B wycinana, sónuata: folis sinuato- 

dentatis. Dursa pastor. major folio 
sinuato Vaill. Paris. L. c. 

1 pierzasto- sieczna, pinnatifida: 1o- 
lis pinnatifidis. Bursa pastor. ele- 
eantifolio instar Coronopi repentis 
Vaill. l.c. 'Thlaspi siliculis obcor- 
datis, foliis radicalibus pinnatifidis 

- Lan. Flor. Lapp. 252. 

Jedna z najpospolitszych roslin, wszedzie bowiem 
wyrasta na polach, ugorach, w ogrodach, w lasach, 

na ulicach, plaeach, i t. d. Kwitnie od wiosny do 
zimy. (4) 

Jest wprawdzie zmienna ro:lina, lecz zawsze do poznania la- 
twa po owocach ezyli luszezynkach klinowato-trójkatnych, w wiérz- 
cholku nieco wycietych, prawie-przewrotnie-sercowatych, króciutka 
szyjka zakoriezonych. Korzet ma zwykle pionowy, cokolwiek wló- 
knisty. Lodyge prosto-stojaca, pojedyneza lub mniéj wiecé] galezista, 
gladka, albo wloskami krótkiemi, rozrzuconemi, mianowicie u dolu 

porosla. | Liscie podtuzne, korzeniowe po ogonku zbiegajace: tepe 
lub nieco $piezaste, na brzegu rozmaicie wcinane, lub pierzasto 
albo haezysto-dzielne, o dzialach zwykle jajowatych, czasem równo- 
wazkich, calych albo zabkowanych; lodygowe strzalkowate, nieco 

pret otulajace, troche $piczaste, cale lub drobno zabkowane, a nie- 
kiedy w nasadzie piérzasto-sieezne; najwyzsze prawie réównowa- 
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zkie; czasem wszystkie sa zupelnie cale; powierzchnia maja gladka 
lub ezeseiéó] wlosem krótkim, szorstkim okryta; a niekiedy prawie- 
rzesowate. Kwiaty drobne, biale, z poczatku niby w baldaszko- 

gron zebrane, póznié] w miare okwitania dolnych kwiatów w gro- 
no zmienjajjce sie. Szypulki prawie pod katem prostym przymo- 
cowane, od dojrzalych owoców znacznie krótsze. W kazdéj ko- 
mórce jest kilkanascie eliptyeznych, rdzawo-zóltych nasion. Wyso- 
kosé téj rosliny rozmaita, od dwóch bowiem lub 3 cali, ezesto do 

póltory stopy dorasta. Jacquin znajdowat w okolicach Wiednia 
indywidua bezkoronowe; wszystkie bowiem platki zmienily sie 
w preciki przez co kwiaty lOprecikowe powstaly. 

303. TEESDALIA. .CHROSZCZ. 

Kielieh opadajaey, prawie 4dzielny. Platków w koronie 
4, ealych, równyeh lub nierównych, na krzyz osadzonych. 

Preciki na wewnatrz w nasadzie przyrostkiem luszezkowa- 

tym opatrzone. Luszezynka $ci$niona, owalna, w wiérz- 
eholku wyeieta, szyjka, nieuwienczona, o $cianach czolenko- 
watych, na grzbiecie prawie bezskrzydelkowych, podluznie- 
pekajacych; przegródka wazka.  Ziarn w kazdéj komoree 

dwa, okraglawych, splaszezonych. (0—). 

686. T. rpERIS: petalis inaequalibus, exterioribus majori- 
(C. nierówno-. bus. 
platkowy) DC. Syst. Yl. 392. Prodr.T. 118. Spreng. 

Syst.1. 865. Bess. Enum. Volh. 82. Schlech. 
Berol. p. 346. .BF. Comp. 1l. 98. Iberis 
nudicaulis Zn. Spec. Pollich. Palat. n. 615. 
Roth, Germ. ll. 82. AMoench, Meth. 269. 

Willd. Spec. MI. p. 458. .Enum. Berol. p. 
669. Krock. Siles. n. 1038, tab. 31. Schk. 

Handb. tab. 119. Hoffm. Flor. Germ. 1. 
41. Pers.Syn. M. 187. Lorek, Flor. Pruss. 
t. 129, f. 101. Iberis foliis sinuatis , caule 
nudo simplici Lin. Flor. Suec. n. 581. Ibe- 
ris bursifolia .Bergeret. Thlaspi nudicaule 
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var. a DC. Flor. fran. n. 4248. 'Teesdalia 
nudicaulis K. Brown, Hort. Kewen. Guepi- 
nia nudicaulis Bastard. Guepinia Iberis 
DC. Flor. fran. Suppl. p. 596. Nasturtium 
petraeum foliis bursae pastoris Vaill. Pa- 
ris. p. 144. 

Przytrafia sig na polach piaszezystych 1 nieuro- 
dzajnych (W okolicach Warsz. przy Zabkach. Kolo 
Radomia. W.Augustow. kolo Szezuczyna.. Kwi- 
inie na wiosne. 

Jestto mala roslinka, zaledwie kilku cali dorastajaca. Korzeü 
jéj delikatny, wlóknisty, pionowy. Lodyga zwykle pojedyneza, wal- 
cowata, gladka, pospolicie bezlistna, u dolu ezasem ezerwonawa, 
gronem pojedynczém kwiatów drobnych, bialych zakoriezona. . Li- 
$cie korzeniowe liczne; do ziemi przytulone, i niby okrag tworzace, 
ogonkowe, gladkie, czesto rzesowate, na klapki okraglawe, tepe, 

lirowato-wcinane; niektóre z nich sa czasem zupelnie-okraglawe 
i cale, inne lekowato-wyciete albo zabkowane. Niekiedy dwie i trzy 

lodyzki z jednego korzenia wyrastaja, lecz $rodkowa zawsze naj- 
wyisza. Listki kielicha od korony mniejsze, gladkie, opadajace. 
Platki cale, nierówne, zewnetrzne przeszlo dwa razy wieksze. Lu- 

szczynka plaska, prawie-eliptyezna, gladka, w wiérzceholku wycieta, 
bezszyjkowa. W kazdéj komórce ziarn dwa, splaszezonych, okra- 

glawych, wiszacych. Szypulki pod katem ostrym rozwarte, od lu- 
szezynek cokolwiek dluzsze. 

304. LEPIDIUM. PIEPREZYCA. 

Kielieh równy, 4listkowy. Platkow w koronie 4 , krzy- 
Zowo-osadzonych, calych. Preciki bezzabkowe. Luszezynka 

jajowata lub okraglawa, SciSniona, wpodluz pekajaca , bez- 
szyjkowa lub szyjke krótka, nitkowata w wiérzcholku ma- 
java: Sciany jéj lódkowate, bezskrzydelkowe, albo tylko przy 
wiérzeholku krótkiém skrzydelkiém opatrzone; przegródka 
bloniasta, wazka, juz scianom wyrówny wajaea, juz od nich 
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krótsza, a wtedy luszezynka w wierzeholku jest wycieta. 

Ziarno w kaZdéj komóree pojedyneze, wiszaee, prawie-trój- 
graniaste albo splaszezone. Listki zarodkowe podluzne lub 
równowaZkie. (o || ). 

687. L. saTIVUM: siliculis (sub)orbiculatis alatis, stylo bre- 
(P. rzeZucha)  vissimo intra emarginaturam incluso, 

folis varie divisis incisisque, ramis non 

spinescentibus. 
DC. Syst. IL. 533. Prodr. T. 204. Le- 

pidium sativum Lin. Spec. Roth, Germ. 
II. 89. Vellars, Plant. Dauph. WI. p. 285. 

Willd. Spec. III. p. 435. .Enum. Berol. 
p. 663. Schk. Handb.tab. 180- (fructus). 
Hoffm. Flor. Germ. 1l. 31... Krock. Siles. 
II. n. 1019. Pers. Syn. I. 188. Spreng. 
Syst. I1. 868. .B.F. Comp. II. 107. Szu- 
bert, vozpr. o. sklad. nas. 130, tab. 11, 

fig. L. Lepidium folis varie divisis in- 
cisisque IL. Hort. Cliff. 331. 'Thlaspi sa- 
tivum Crantz, Austr. p. 21. DC. Flor. 
fran. n. 4241. Lepia sativa .Desvaws, 
Journ. Bot. Nasturtium. crispum JMedi- 
cus. Thlaspidium sativum Spach. 

Pochodzi z Persyi, Egiptu,i wyspy Cypru. W Eu- 

ropie utrzymuje sie w ogrodach (Kolo Radomia 
znajdowalem ja w rowach i miejscach wilgotnych, 
jakby dziko rosnaca.). Kwitnie w czerwe. lipe. (*) 

Cala roslina Jest gladka, siwo-zielonawa. Ma lodyge prosto-sto- 

jaca, zazwyczaj galezista, waleowata, nieco pogieta, na stope lub 

póltory wysoka. Liscie podluzne, najnizsze pierzastodzielne, o dzia- 
lach klinowatych lub mniéj wiecéj okraglawych, weinanych; wyz- 
sze pierzasto-sieczne lub rozmaicie podzielone, o dzialach zwykle 
równowazko-lancetowatych lub jajowatych, niemal - tepyeh, calych 

Tom II. 90 
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lub weinanych, najwyzsze prawie lancetowate, szersze lub wezsze, 
zupelnie cale.: Kwiaty zebrane w grona wiérzcholkowe, prosto-sto- 
jace. z poezatku krótkie, pózniéj znaeznie przedluzajJace sie; sa dro- 
bne, biale lub cieliste. Listki kielicha lancetowate, opadajace, 

w mlodosci zewnatrz omszone, potém gladkie. Korona od kielicha 
dwa razy dluzsza, o platkach przewrotnie-Jajowatych, tepych, w dlu- 
gi paznogieé u dolu zwezouych. Luszczynki okolo 3 lin. dlug. a 2 
szerokie, okraglawe lub prawie-eliptyezne, z malém , wazkiém 
w wiérzcholku wycieciem wktórém króciutka, nad luszezynke nie 
wystajaca szyjka umieszezona. W kazdéj komórce jedno, podluzne, 
rdzawe nasienie. Szypulki pod ostrym katem rozwarte, od luszezy- 
nek krótsze. Smak caléj rosliny ostry.. (Ogrod. Zigry I. 25. Rei- 
chart, Ogrod. warzywne str. 319.). 

688. L. cAMPESTRE: siliculis ovatis alatis emarginatis lepi- 
(P. polna) doto-punctatis, stylo brevissimo intra 

emarginaturam incluso, foliis eaulinis 

sagittatis dentatis. 
JDC. Syst. Yl. 535. Prodr. I. 204. 

Spreng. Syst. V. 867. Schlech. Berol. 
p. 848. BF. Comp. ll. p. 107. 'Thlaspi 
campestre Lin. Spec. Crantz, Austr. 
23. Scop. Carn. n. 801. Pollich, Pa- 
lat. n. 609. Villars, Plan. Dauph. I1. 
p. 299. Moench, Meth. 268. Roth, 
Germ. W. 94. Willd. Spec. lI. p. 444. 
Enum. Berol. p. 667. Schk. Handb. 
tab. 180 (fructus). Hoffm. Flor. Germ. 
II. 39. Krock. Siles. 1M. n. 1026. DC. 

Flor. fran... 4257. Pers. Syn. M. 
189. Bess. Gal. 1I. 10. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 198 , f. 695. 'Thlaspi sili- 

. culis subrotundis, foliis sagittatis den- 
tatis incanis Lin. Flor. Suec. n. 515. 
Thlaspi montanum Poiret, Enc. Lepia 
campestris.Desvaua, Jour. .Bot. Iberis 
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campestris Wallroth, Sched. Crit. 341. 
'Thlaspi vulgatiusJ/ adl. Paris. p. 191. 

Na roli mianowicie gliniasté], miedzy zbozem. 
Kwitnie w ezerw. lip. (3) (g* Lin. 

Ma korzeri pojedynezy, pionowy, dosyé gleboko w ziemie wcho- 

dzacy. Lodyge prosto-stojaca, waleowata, na kilka cali wysoka, u do- 
lu pojedyneza, w górze nieco-galezista, drobnym, gestym, bialawym 
wlosem okryta. Liscie korzeniowe podluzne, w ogonek zwezone, 

tepe, pierzasto-sieczne, albo lirowato-wycinane; lodygowe gestsze, 

proste , pret obejmujace , strzalkowate , tojest w nasadzie dwiema 

Spiczastemi klapkami opatrzone , w wiérzcholku cokolwiek Spicza- 
ste, na brzegu przy nasadzie mniéj wiecéj zabkowane; wszystkie 

tak jak 1 TU drobnemi, szaremi wloskami okryte. Kwiaty dro- 
bne, biale, w wiérzcholkowe i boczné grona zebrane. Luszezynki 

jajowate, u dolu cokolwiek szezuplejsze, w wiérzcholku wyciete 
i króciutka szyjka uwiericzone, a na obudwu powiérzchniach dro- 
bnemi, luszezkowatemi gruczolkami pokryte. Ziarna w komórkach 
pojedyneze, wiszace. Szypulki owocowe niemal-pod prostym ka- 

tém rozwarte. 

689. L. RUDERALE: siliculis ovatis emarginatis patulis pe- 

 (P.gruzowa) ^ dicelo brevioribus (valvis carinatis 
nec dorso nec apice alatis, stylo vix 
ullo), foliis glabris, radicalibus pinna- 

tilobatis, rameis linearibus integris, flo- 

ribus diandris apetalis. 
JDC. Syst. M. 540. Prodr. I. 305. 

Lepidium ruderale Lin. Spec. Pollich, 
Palat. n. 606. Villars, Plant. Dauph. 

III. p. 286. Roth, Germ. M. 91. Krock. 

Siles. ll. n. 1020, tab. 29. et 30. Willd. 
Spec. IL. p. 440. Enum. Berol. p. 666. 
Hoffm. Flor. Germ. V. 91. Schk. Handb. 
tab. 180 (fructus). Pers. Syn. II. 188. 
Schlech. Berol. p. 349. Spreng. Syst. 
Il. 865. BF. Comp. ll. 108. Lorek, 
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Flor. Pruss. ja 198. fig. 693. Lepi- 
dium. floribus apetalis diandris , foliis 
radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis 
linearibus integerrimis zn. Flor. Suec.' 
n. 512. Nasturtium ruderale Scop. Carn. 
n. 801. Bess. Gal. Il. 69. Iberis rude- 
ralis Crantz, Austr. 21. ''hlaspi tenu- 
ifolium Lamar. Flor. fran. Nasturtio- 
ides inconspicuum J/oench , Meth. 2'10. 
Lepidium apetalos Gib. Lith. n. 164. 
Thlaspi ruderale Alltoni, Flor. Pedem. 
JDC. Flor. fran. n. 4246. Senckenber- 
via ruderalis Plor. Wetterav. Psia rze- 
zucha albo pieprzyca mala: Hiberida 
v. Lepidium minus Syren. stron. 1215. 

Kolo wsiów, na dziedziicach , placach, ulicach , 
gruzach, pod plotami bardzo pospolita. Kwitnie 
w lecie. (9) 

Dorasta okolo 6—8 cali wysokosci; jest gladka, rozpierzchlo- 
galezista, mocnéj, odrázliwéj woni. Korzeü pojedynezy, prostopa- 
dly, bialawy. Eodyga prawie-walcowata. Liscie korzeniowe wiek- 
sze, ogonkowe, pierzasto -sieczne, o weieciach równowazkich , 

naprzemianleglych, prawie tepych, juz calych juz zabkowanych, lub 
drobno- weinanych ; lodygowe mniejsze, szezuple, równowazkie, 
bezogonkowe , cale lub tu i owdzie weiete, ciemnéj farby, !/, —1 
cal. diugie, a /5—1 Y, lin. szerokie. I&wiaty bardzo drobne, zebra- 
ne w gronka wiérzcholkowe, boczne, w ciagu kwitnienia znaeznie 

sie przedluzajace. Korona 4platkowa, o platkach maleükich, prze- 
wrotnie-jajowatych, bialo-zielonawych; ezesto jednak wcale jéj nie 
ma. Precików zwykle dwa, o glówkach zóltawych. /Luszczynka 

 mniejsza od ziarna konopnego, jajowata, scisniona, gladka, w wierz- 
cholku bardzo nieznacznie-wyciela 1 króciutka, niewystaj3ca szy]ka 
uwieüczona. Ziarno w kazdéj komórce pojedyneze, podluzne, 

rdzawe. Szypulki walcowate 1 równie jak osadka delikatnie- om- 
szone, pod ostrym katem rozwarte, od luszczynek nieco dluzsze. 
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Roslina ta smrodem swoim ma pluskwy wygubiaé, o czém i Lin- 
neusz wspomina. 

305. BUNIAS. RUKIEWNIK. 

Kielich w nasadzie równy, 4listkowy. Platków w koro- 
nie 4, krzyzowo-osadzonych, paznogeiowatych. Preeiki bez- 

zabkowe. Luszezynka orzeszkowata, niepekajaca, bezscien- 

na, prawie Aro-graniasta, lub jajowata, w mlodosei 2komór- 

kowa (o komórkach po dojrzeniu poprzeeznie na dwie jamki 
ezestokroé przedzielonych, przez eo luszezynka niby 4komor- 
kowa by6 sig zdaje) —W kazdéj komórce 1 ziarno , niemal- 
kuliste, Slimakowate. Listki zarodkowe równowazkie, spi- 
ralne, z korzonkiem grzbietowym. (o || || ). Korzonek ostro- 
kregowy, prawie-dzióbkowaty. 

690. D. onrENTALIS: siliculis ovatis sub-4gonis 2loculari- 
- (K&. pospolity) .' bus verrucosis, foliis inferioribus run- 

cinatis, superioribus lanceolatis den- 
tatis. 

Spreng. Syst. Il. 854. Dunias orien- 
talis Lin. Willd. Spec. Il. 412. Enum. 
Derol. p. 662. Pers. Syn. II. 184. 
Schk. Handb. IL. p. 288, tab. 189 
(flos et fructus). Bess. Gal. IL 67. 
DC. Syst. 1I. 672. Ejusd. Prodr. I. 
230. Bunias siliculis obtuse triangu- 
Iis, foliis inferioribus ex sinuato-den- 

tatis , superioribus lanceolatis denta- 
tis Gmelin. Flor. Sibir. MI. p. 256,m. 
16. Dunias verrucosa JMoench, Meth. 

278. Dun. perennis /dem, Suppl. ad 
Meth. 91. Rapistrum  glandulosum 
Dergeret.Myagrum taraxacifolium La- 
mar. Enc. Laelia orientalis Desvauc, 

Journ. Bot. 
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W Lubelsk. kolo Chelmna. Kwitnie w- czerw- 

cid 
Mx lodyge prosto-stojaca, galezista, nieco-kariciasta, gdzienie- 

gdzie drobniutkiemi gruczolkami, szorstkosé sprawiajacemi okryta. 
Liscie najnizsze na kilka cali dlugie, krótko-ogonkowe, jajowo-po- 
dluzne, u dolu zwezone, w wiérzcholku mniéj wiecéj $piczaste, 
w nasadzie haezysto- dzielne, ezyli pierzasto na klapki koüezate, 
nierówne podzielone; lodygowe srednie podluzne, nieregularnie 
zabkowane, najwyzsze przy galeziach prawie-równowazkie, 1 zwy- 
kle drobne maja zabki.. Wszystkie na obudwu powierzchniach wlo- 
sem przytulonym okryte, i cokolwiek szorstkie. Kwiaty zólte, w gro- 
na wiéchowate zebrane, do$é gesto-skupione, o szypulkach nit- 
kowatych, gruczolkami drobnemi okrytych i pod ostrym katem 
rozwartych, po okwitnieniu przedluzajacych sie i nieco-grubie- 
jacych. 4uszezynka, jajowato - nieforemnie - kulista, niewyraznie 
4graniasta, ezasem troche garbata, wielkosci malego grochu okra- 
glego, krótkim dzióbkiem zgrubialym i nieco-pochylonym zakoü- 
czona, na powierzchni mniéj lub wiecéj brodawkami nieforemnemi 
okryta, w srodku zwykle 1 czasem 2komórkowa. Okrycie j6j gru- 
be, twarde, skorupkowate. Ziarno Jedno lub. dwa, rdzawo-zóltawe, 

wyraznie slimakowato-skrecone, gorzkie jak nasiona gorezycy. 

300. NESLIA. OZEDKA. 

Kielieh 4listkowy, w nasadzie równy, rozlozysty. Plat- 

ków w koronie 4 na krzyZ osadzonych, równych i ealych. 
Preeiki bezzabkowe. PLuszezynka orzeszkowata, twarda, 

niepekajaea, prawie-kulisto-plaskawa, delikatna przegródka 

w kierunkn wiekszéj Srednicy na dwie komórki przedzielona 
(niekiedy po zuiknieniu przegródki lH komorkowa, lnasienna), 
0 Scianaeh wkleslych, niewyraznyeh. Ziarno w kazdéj ko- 
mórce pojedyneze, prawie-kuliste, wiszace, do boku przymo- 
cowane. Listki zarodkowe jajowate, zgrubiale, na plask do 
korzonka przytulone. (o || ). 

691. N. PANICULATA: foliis lanceolatis subdentatis sagitta- 

(O. wiechowata) | tis amplexicaulibus. 
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BF. Comp. 1. 104. - Desvauz, 
Journ. Bot. lI. p. 162. DC. Syst. TI. 

: 520. Prodr.Y. 202. Spreng. Syst. M. 
i 850. Schlech. Berol. p. 341. Myagrum 

paniculatum Zn. Spec. Pollich, Palat. 
603. Scop. Carn. n. 198. Villars, 
Hist. Plant. Dauph. Wl. p. 218. Roth, 

Germ. lI. 81... Willd. Spec. HL. p. 409. 
Schk. Handb. tab. 178. Hoffm. Flor. 
Germ. 1I. 33. Kluk, Dykc. lI. 182. 
Myagrum siliculis elobosis coimpres- 

sis punctato-rugosis Zn. Flor. Suec. 
n. 565. Cochlearia sagittata Crantz, 
Cruc. p. 99. Nasturtium paniculatum 
Crantz, Austr. p. 15. Orambe pani- 
culata Allionz, Flor. Pedem. Vogelia 
sagittata Medicus. hapistrum. pani- 

. culatum Gaertn. de fructib. M. p. 285, 
tab. 141,fig. 9. Pers. Syn. Il. 185. 

Dess. Gal. Il. 68. Bunias paniculata 
DC. Flor. fran. n. 4276. Alyssum pa-. 
niculatum Willd. Enwm. Berol. p. 611. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 130, f. 105. 
Vogelia paniculata Hornemann, Hort. 
Hafnien.Rapistrum arvense folio au- 

| riculato acuto Vaill. Paris. p. 111. 

Na polach miedzy zbozem. lkwitnie w lipeu i sier- 

pniu. (2) 
Dorasta czesto póltory stopy wysoko$ei, ezasem nieco wiecéj. 

Korzeüi pionowy, pojedynezy,twardy, bialawy. £odyga prosto-stoja- 
ca, walcowato-kariciasta , szorstkim, krótkim wlosem gdzienie- 

gdzie porosla, cokolwiek galezista. Liscie bezogonkowe, lanceto- 
wate lub podluzne, nasada strzalkowata nieco-pret otulajace, mniéj 
wiecéj Spiczaste, cale, drobniutko 1 odlegle zabkowane, omszone , 
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i troche szorstkie , 1—3 cal. dlugie, !/; —9/, cal. szerokie. K wiaty 

drobne, zólte, na wiérzcholku lodygi i galazek zebrane w grona; 
po okwitnieniu podezas dojrzewania owoców znacznie sie przedlu- 
zajace, i czasem na pó! lokcia dlugie. Owoce czyli luszezynki dro- 
bne, wielkosci prawie nasion konopnych, niemal-kuliste, troche 
splaszezone , dlugoszypulkowe, w wiérzcholku krótkim sztyletem 

uwieficzone, a po dojrzeniu na powierzchni zmarszcezkami komór- 
kowatemi okryte: zawiéraja w sobie Jedno, rdzawo-zólte ziarno. 

307. ISATIS. UREZET. 

Kielieh Alistkowy, rozwarty, równy. Platki foremne, ea- 

le, krzyzowo-osadzone. .Preeiki bez zabków.  Luszezynka 
podluzna lub klinowata (rzadko okraglawa), lkomórkowa, 

plasko-$ci$niona, gebezasta lub po brzegach li$ciasto - blon- 
kowata, cala, zlozona z dwóch $cian ezolenkowatych, z tru- 
dnoscig otwiérajacyeh sie, na grzbiecie w skrzydelko mniéj : 
wieeéj rozszerzonyeh. Ziarno jedno, wiszace, podluzne. List- 
ki zarodkowe plasko-wypukle, z korzonkiem grzbietowym. 

(o || )- | 
692. I. rINCTORIA: siliculis cuneatis basi acuminatis apice 

(U. forbierski) subspathulatis obtusissimis glabris la- 
titudine majore triplo longioribus, foliis 
etiam superioribus basi biauriculatis. 

JDC. "Prodr. Ll. 211. Syst. ILI. 569. 
Flor.fran. n. 4219. Isatis tinctoria Ln. 

Spec. Crantz, Austr. p. 5. Pollich, Palat. 
n. 645. Vilars, Plant. Dauph. MI. p. 
307. Roth, Germ. 1I. 78. Willd. Spec. 
IIL 5.420. Enum. Berol. p. 663. Schk. 
Handb. Il. p. 290, tab. 188. Kluk, Dykc. 

II. 61. Gaertn. de fructib. YI. 142 , f. 6. 
Hoffm. Flor. Germ. Il. 94. Pers. Syn. II. 
198. Bess. Gal. II. 10. Enwm. Volh. p. 
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26. Spreng. Syst. Il, 856... BF. Comp. 
II. 111. Lorek, Flor. Pruss. t. 128, fig. 

692. Isatis folis radicalibus crenatis ; 

caulinis integerrimis, siliculis oblongis 
. lan. Flor. Suec. n. 614. Isatis sylvestris 

vel angustifolia Vaill. Paris. p. 109. Si- 
nilo, farbownik albo urzet: Isatis, gla- 
stum Syren. stron. 900. 

- Dziko ros$nie w cieplejszéj Europie. W wielu 
krajach umyslnie na polach sie uprawia, jako roslina 
farbierska. Kwiltnie w maju 1 ezerwcu. g- 

Urzet czyli sinilo, jest roslina pospolicie zupelnie-gladka, cza- 
sem w stanie dzikim mniéj wiecéj kosmata. Pielegnowana miewa 
lodyge na kilka stóp wysoka, prosto-stojaca, galezista. Liscie na- 

. przemianlegle, bezogonkowe, lancetowate, spiczaste, nieco-pret otu- 
lajace, korzeniowe troche karbowane, lodygowe zupetnie-cale, 
i coraz ku wiérzcholkowi mnie]sze; wszystkie sa strzalkowate, to- 

jest w nasadzie na dwie klapki rozdzielone, sino-zielonawe. Kwia- 

ty drobne, zólte, geste, w wiéche dosyé obszerna na wiérzcholku 

—. lodygi zebrane. Kielich gladki, koronie prawie-równy. Euszezynki 

liczne, zwisle, od szypulek dluzsze, klinowate czyli lopatkowate, 
 tepe, brzegiem skrzydelkowatym obwiedzione; z trudnoscia peka- 
jace. Ziarno jedno, podluzne. Liscie téj rosliny, mianowicie odmia- 
ny pieleznowanéj, w przyzwoitym czasie zebrane, daja piekna i do- 

syé trwala, granatowa, blekitna lub fioletowa farbe która zagranicz- 

ne indyzo wybornie zastapió moze. (O uprawie i przygotowywaniu 
urzetu, czytaj: Zzys: z r. 1821, V, 64, 2 7. 823,111. 383. Piast MI. 

16. IV. 1. V. 21. Kluk, Djke. I. 61. Oczapowski, Poczgtki Gospo- 
dar. Bürgera I. 201. Tenze: Gospodar. wiejs. VY. 292.). 

Rzed luszezynowy | (Siliquosa). 

308. NASTURTIUM. AUKIEW. 

Kielieh 4listkowy, rozlozysty, 'w nasadzie równy. Plat- 

ków w koronie 4, calych. Preciki bezzabkowe. . Luszezyna 
Tom Il. 21 
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waleowata (lub do wymiarów luszezynki skróeona), 0 Scia- 
nach wkleslyeh, beznerwowyeh, nieostro-grzbiecistych. Ziar- 

na drobne, nieregularnie dwoma rzedami przymocowane, - 

brzezkiem nieobwiedzione. (o—). 

693. N. PALUSTRE: foliis pinnati-lobatis , auriculis amplexi- 
(R. blotna) caulibus ciliatis, lobis confluentibus den- 

tatis glabris, radice fusiformi, petalis ca- 

lycem aequantibus, siliquis utrinque ob- 

tusis subturgidis. — 
DC. Progr. M: 194. Joyst. Ilo Od. 

Spreng. Syst. 1. 881. Schlech. Berol. p. 
350. BF. Comp. Il. 118. Sisymbrium 
palustre Pollich, Palat. n. 625. Roth, 
Germ. M. 187... Willd. Spec. WI. 490. 
 KEinum. Berol. p. 611. Pers. Syn. V. 196. 
Schk. Handb. tab. 18 (flos et fructus). 
DC. Flor. fran. n. 4150. Bess. Gal. IT. 
86. Lorek, Flor. Pruss.tab. 131, fig. (13... 

Sysymbrium folis pinnatifidis serratis 

Lin. Flor. Suec. edit. l. n. 551. Sisym- 
brium terrestre Hoffm. Flor. Germ. V. 
48. Wahlen. Flor. Lapp. n. 329. Sisym- 
brium amphibium Linnaei Krock, Siles. 
IL. pars. 2, p. 61. Myagrum aquaticum 

a Lamar. Flor. fran. Myagrum pa- 
lustre /dem, Enc. Radicula palustris 
Moench. Meth. 263. Brachyolobus sylve- 
stris Allioni, Flor. Pedem. Brachyolobus 
palustris Clairville. Sisymbrium hybn- 
dum Zhu. Flor. Paris. 931. Sisym- 

brium barbaraefolium .Delile, Mém. Bo- 

tan. Brachylobus barbaraefolius Desv. 
Jour. Botan. Nasturtüum terrestre L. 
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Brown. Hort. Kewen. Caroli-Gmelina pa- 
lustris Plor. Wetterav. Roripa nastur- 
tioides Spach. Sisymbrium aquaticum 
folis in profundas laciias divisis, sili- 

qua breviori Vaill. Paris. p. 185. 

Wyrasta na miejscach wilgotnych 1 blotnistych, 

mianowicie nad brzegami rowów 1 kanalów. Kwi- 
tnie w lecie 1 w poczatkach Jesieni.. (7) 

Ma korzeü pojedynezy, krótki, gdzieniegdzie wlóknami cien- 
kiemi opatrzony. Lodyge prosto-stojaca, brózdowana, mniéj wiecéj 
rozgaleziona, o galeziach troche rozwartych, zreszta gladka, nie- 

kiedy ezerwonawa, na stope lub póltory wysoka. Liscie korzenio- 
we maja dluzsze od lodygowych ogonki; wszystkie dziela sie pie- 
rzasto na klapki jajowate lub podluzne, a ezasem prawie-zaokraglo- 
ne, na brzegu nieforemnie zabkowane. Kwiaty b. drobne, zebrane 
w grona boczne i wierzcholkowe, z poczatku krótkie, pózniéj w cza- 
sie okwifania coraz bardzié] sie przedluzajace. Kielich zólto-zielo- 
nawy, koronie wyrównywajacy lub cokolwiek od niéj dluzszy, glad- 
ki. Platki zólte. Dojrzale luszczynki sa eliptyczno-podluzne i zale- 
dwie na 3 lin. dlugie, waleowate, nieco-zgrubiale, gladkie, zwykle 

troche skrzywione; wiérzcholek maja tepy, 1 króciutka szyjka 
uwietczony. Szypulki dojrzalym owocom równe, 1 z osadka kat 
prosty tworza. Ziarn w kazdéj komórce kilkanascie, drobnych, pra- 
wie kulistych, brudno-rdzawych. Posiadam odmiane na pól stopy 
przeszlo wysoka,1 w tém szezególna, ze ma wieksze liscie Jodygowe 
niemal lirowate, których klapka wiérzcholkowa jest wielka, jajo- 
wata, tepo-weinana, czyli nieforemnie-karbowana , boezne zas$ po- 

dluzne 1 zabkowane; mniejsze li$cie sa niepodzielone 1 tylko obwód 
maja nieregularnie zabkowany, albo raezéj weinany. 

694. N. AMPHIBIUM: foliis oblongo-lanceolatis pinnatifidis 
(R. ziemnowodna) serratisve, radice fibrosa, petalis caly- 

ce majoribus, siliculis ellipsoideis. 
JD C. Syst. 1I. 196. Ejusd. Prodr. I. 

138. K. Brown. Hort. Kewens. Spreng. 

Syst. Il. 881. Schl. Berol. 1. 351. BF. 
Comp. Germ. Y. 120. Sisymbrium si- 
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"CO 

liquis declinatis oblongo - ovatis , foliis 
pinnatifidis serratis Lin. Flor. Suec. n. 
593. Sisymbrium amphibium £L. Spec. 
Crantz, Austr. 55. Roth, Germ. TI. 126. 
Willd. Spec. MI. 491. Enwm. Berol. 
677.. Pers. Syn. I. 196. Hoffm. Flor. 
Germ.M. 48. DC. Flor. fran. n. 4451. 
-Dess. Gal. II. 80. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 131, f. (14. Sisymbrium Roripa 

Scop. Carn. n. 823. Sisymbr.. aquati- , 
cum Schk. Handb. tab. 187. Myagrum 
aquatieum Lamar. Flor.fran. Brachy- 
olobus amphibius All;ont Flor. Pede- 
mon. Radicula lancifolia Moench, Meth. 

262. Caroli-Gmelina. lancifolia. Flor. 
Waetterav.. Camelina aquatica. Drotero, 
Flor.Lusitan.Sisymbrium diversifolium 
Stokes, Botan. medic. Cochlearia aqua- 
tia C. A. Meyer. Roripa amphibia 
Bess. Volh. p. 21. Sisymbrium aquati- 
cum raphanifolio siliqua breviori Vaill. 
Paris. p. 185. 

calolisciowa, indivisum: foliis omnibus 

indivisis serratis Schlech. .berol. l. c. 

Sisymbrium foliis simplicibus dentatis 
serratis Lin. Hort. Cliff. 336.. Sisymbr. 
amphibium aquaticum rock. Siles. II. 
n. 1058. Sisymbr. stoloniferum Pres. 
Flor. Czech. 131. | 
róznolisciowa, variüfolim: folüs alüs 
serratis aliis pectinato-pinnatifidis, aliis 
capillaceo multifidis DC. Syst. l. c. Si- 
symbrium foliis infimis capillaceis, sum - 
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mis pinnatifidis Lin. Hort. Clijj, 331. 
Sisymbr. amphib. terrestre Krock. [. c. 
n. 1059. Sisymbrium aquaticum foliis 

vanis Val. Paris. p. 185. 

Na bagnach, w rowach, na ziemi woda zalanéJ, 

nad deeem rzék 1 strumieni.. Kwitnie w ezerwcu 

1 lipcu. ?l 
Korzeá u tego diti jest wlóknisty, lecz moeno w ziemi 

rozposcierajacy sie. Z,odyga na 1 do 2 stóp wysoka, walcowata, 
brózdowana , gladka , mnié] wiecéj pogieta, czesto na ziemi dolna 
czescia lezaca, troche galezista, w srodku wydrazona, w nasadzie dlu- 

gie, wlókniste korzonki puszczajaca. Liscie pospolicie gfadkie, tro- 
che I$niace, nieforemnie pilkowane; najnizsze maja szerokie ogonki 
isa czasem na 6 lub 7 cali dfügie, ezestokroé lirowate, o klapce 
górnéj szerokiéj, podluzno-jajowaté] , mniéj wiecé] tepéj; wyzsze sa 
szczuplejsze, lancetowate, na klapki niepodzielone, po ogonku zbie- 
gajace; kwiatowe prawie równowazko-lancetowate i na obwodzie 
zazwycza) cale. W odmianie róznolisciowé£] (8), która pospolicie 
w wodzie wyrasta, li$cie nizsze zanurzone w wodzie, dziela sie 
zwykle.grzebieniasto na delikatne, równowazkie wciecia; czasem 

$3 na klapki róznie podzielone; wyzsze za$ bywaja cale i tylko na 
brzegu ostro-pilkowane. Kwiaty cokolwiek wieksze jak u dwóch 
innych gatunków, zebrane w grona wiérzcholkowe, w czasie okwi- 
tania znacznie sie przedluzajace. Kielich po rozkwitnieniu zóltawy, 
gladki. Korona ciemno-ólta, o ptatkach odwrotnie-jajowatych lub 
okraglawo-eliptycznych, krótkim paznogciem opatrzonych, od kie- 
licha znaeznie dluzszych; i tym charakterem dobrze sie ten gatunek 
od poprzedzajacego odróznia. Euszczyny czyli raczéj tuszezynki, po 
zupelném dojrzeniu na dwie lub 3 linie dlugie, eliptyczne lub po- 
dlugowate, pekato-zgrubiale, czasem nieznacznie skrzywione, glad- 

kie, koficza sie w wiérzcholku szyjka szczupla, zazwyczaj pochylona, 
1/4—1 lin. dluga. Sciany luszezyri czolenkowato-wydrazone. Ziar- 
na drobne , nieforemnie-jajowate, kaficiaste, po dojrzeniu rdzawe, 
w kazdéj komórce jest ich zwykle od 14 do 16, lecz czesto i znacz- 
nie wiecéj bywa. Szypulki dojrzalych owoców pod prostym katem 
umocowane, szczuple, dwa razy od luszczynek dluzsze. Gatunek ten, 
mianowicie w plerwszéj odmianie, kolo Lomzy pospolity. Liscie 
z konsystencyi i polysku do li$ci chrzanu zwyczajuego nieco- po- 
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dobne. Odmiana z li$ciem omszonym, o jakiéj niektórzy wspomi- 
naja, nie dala mi sie dotad widziéc. 

695. N. SvyLvEsTRE: foliis pinnatisectis, segmentis lanceo- 
CR. pospolita) latis serratis incisisve. 

JDC..Syst. Il. 190. Prodr. Y. 137. 
Spreng. Syst. Y. 881. Schlech. Berol. 
p.350. BF. Comp. Il. 118. Sisym- 
brium. sylvestre Lin. Spec. Crantz, 
Austr. 41. Scop. Carn. n. 822. Vil- 
lars, Plant. Dauph. Yl. p.345. — Hoth, 

Germ. 1. 125. Willd. Spec. MI. p. 
489. Enum. Berol. p. 616. .Hoffm. 
Flor. Germ. Il. 48. Krock. Siles. Hl. 
n. 1056. Schk. Handb. tab. 1871 (fru- 

etus)! "Bess: Gol. AL 197 DC. Flor. 
fran. n. 4149.  Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 131, fig. (12. Sisymbrium sili- 

quis declinatis, folis pinnatis, foliolis 

lanceolatis serratis Lin. Flor. Suec. 
n. 594. Gmelin. Flor. Sibir. WW. p. 
268. Drachyolobus sylvestris Allioni, 
Flor. Pedem. Carolli - Gmelina sylve- 
stris Flor. Wetterav. Sisymbrium vul- 
gare Pers. Syn. II. 196. Nasturtium 
rivulare Aéeichenbach. Sisymbrella syl- 
vestris Spach. Sisymbrium palustre 
repens nasturtiifolo Val. Paris. p. 
185. 

Przytrafia sie na lakach, na pastwiskach wilgo- 

inych, w lasach, nad brzegami rzék 1 strumyków 
(Kolo Lomzy bardzo pospolity.). "Kwitnie w lipcu 
1 sierpniu. 2| 
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Ma korzeri lazacy, bialawy, licznemi wlóknami opatrzony. 4o- 
dygi prosto-stojace, nieco pogiete, kaiciaste, rysowane, juz pojedyn- 
cze juz mniéj wiecéj rozpierzchlo - galeziste , gladkie Jak 1 cala ro- 
Slina. Liscie wszystkie -ogonkowe, zbiegajaco-pierzaste; nizszych 
listki jajowo-lancetowate, wieksze, na brzegu wycinane lub pierza- 
sto-sieczne; wyzszych szczuple, lancetowate albo równowazkie, juz 
cale, juz nacinano pilkowane. Ogonki rynienkowate, dolnych lisci 
dluzsze, wyzszych krótsze. Kwiaty drobne , zlocisto-zólte, zebrane 
w grona boczne i wierzcholkowe, niby wieche tworzace, a po okwi- 

tnieniu znacznie przedtuzone. Kielich zielonawo - zólty, od korony 
krótszy. Luszczyny równowazkie, szezuple, niemal-walcowate, ró- 

inéj dlugosci (4—9 lin. dlug. pót lin. szer.), na powierzchni glad- 
kie, nieco-garbkowate, króciutka szyjka i blizna zgrubiala , glów- 

kowata, 2klapkowa uwienczone. Ziarna w kazcéj komórce liczne, 

bardzo drobne, okraglawe, brunatne. Szypulki dojrzalych owo- 
ców tworza z osadka ostry, a niekiedy prawie prosty kat, i sa od 
luszezyn krótsze lub im równe. 4odyga czasem dolna ezescia na 
ziemi sie rozklada i w nasadzie czesto króciutkim , szorstkawym, 
przytulonym wlosem bywa okryta; takiez wloski i na ogonkach 
dolnych lisci bywaja. Kolo omzy ten gatunek b. pospolity. 

309. BARBAREA. GORCZYCZNIK. 

Kielieh wzniesiony, w nasadzie prawie-równy. Platków 
Ww koronie 4. na krzvz osadzonych, paznogeiowatych, calych. 
Preciki bezzabkowe. —Miedzy precikami krótszemi a slup- 

kiem gruezolki$rodkuja. Euszezyna ezworograniasto-obosie- 

ezua, szyjka uwienezona, o $cianach bezdziobkowyeh, ostro- 
grzbiecistych. Ziarna lrzedowe. Listki kautem do korzouka 
przytulone. (o—). 

696. B. vurcAmis: foliis inferioribus lyratis, lobo termina- 
(G.pospolitj) li subrotundo, superioribus obovatis 

dentatis. 
JDC. Syst. II. 206. — Ejusd. Prodr. 1. 

140. .R. Brown. Hort. Kewens. Spreng. 
Syst. II. 894.  Schlech. Berol. p. 351. 
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Bess. Volh. *93. BF. Comp. II. 123. Ery- 

Simum Barbarea Lin. Spec. a et t. Pol- 

lich. Palat. n. 632. Roth, Germ. M. 106. 

Moench, Meth. 954... Willd. Spec. III. p. 

509. Enum. Berol. p. 619. Hoffm. Flor. 
Germ. Yl. 51. rock, Siles. II. n. 1073. 

DC. Flor. fran. m. 4146. Pers. Syn. II. 

199. Schk. Handb. tab. 183 (fructus). 
Wahlenb. Flor. Lapp. n. 331. Bess. Gal. 
II. 83. Lorek, Flor. Pruss. t. 132, f. 121. 

Seubert, Rozpraw. 0. skl. nas. tab. I. f. 
H (ziarno) Erysimmum folis lyratis, 
extimo subrotundo 4n. Flor. Suec. 

n. 599. Sisymbrium Darbarea Crantz, 

Austr. p. 54 n. II. Scop. Carn. n. 826. 

Eruca Barbarea Lamar. Flor. fran. Exy-. 
simum lyratum Gateraw, Descrip. plan. 
AMontaub. Erysimmum lucidum Salisb. 

Prodr. stirp.Erysimum lyrifolium Stokes, 
Bot. Med. Arabis Barbarea Bernhardi. 

Barbarea rupestris Moris. Barb. parvi- 

flora. ries. Sisymbrium Erucae- folio 

glabro, flore luteo Vall. Paris. p. 185. 

Przytrafia sig czasem na miejscach wilgotnych, na 
polach. Kwitnie w lecie.. 2] 

Ma lodyge waleowata, prosto-stojaca. rysowana, gladka , na 

póltory stopy lub troche wiecé] wysoka, cokolwiek galezista.. Li- 

$cie wszystkie zupelnie-gladkie, nieco polyskujace sie, dolne cgon- 

kowe, lirowate czyli pierzasto- podzielone, a klapki ich boezne 

wazkie, ku dolowi coraz mnie]sze, wiérzcholkowa za$ najwieksza, 

okraglawa, albo eliptyezno-zaokraglona, ww nasadzie nierówna, na 

obwodzie wycinano-zabkowana; wyzsze sa bezogonkowe, przewro- 

tnie-Jajowate, juz cale, juz mnié] wiecé] zabkowane, w nasadzie d wie- 
ma klapkami opatrzone. Kwiaty zólte , wierzcholkowe, o platkach 
niemal-lopatkowatych, tepych, od kielicha znaeznie dluzszych. u- 



TETRADYNA M ! A. 169 

szczyny liezne, wzniesione, proste, równowdgzkie, szezuple, niewy- 

ranie Agraniaste, na 8— 12 lin. dlugie, krótka szyJka zakoriezone. - 
Ziarna w kazdéj komórce 1rzedowe , podlugowato-kuliste, chropa- 
we, 2ólto -brunatne, drobne. Cala roslina smak ma ostry. Kolo 
Szezuezyna dosé obficie Ja znajdowalem. 

310. LEPTOCARPAEA ()  WYSZCZUPKA. 

Kielieh 4listkowy, równy, rozlozysty. Platków w koronie 
4, na krzyz osadzonych, paznogciowatych, z brzegiem prze- 
wrotnie-jajowatym, rozwartym. Preciki bezzabkowe. Lu- 
szezyná waleowata, bardzo szezupla, blizng, bezszyjkowa, 
klapkowa, zakohezona: $ciany jéj wklesle, nieco garbkowa- 
te, przegroda waziutka równowazka. Ziarna nader drobne, 

jedno (dwu?)-rzedowe.  Listki plaskie, kantem. do korzonka 

przytulone. (o—). —— 

697. L. noEesEun: foliis runcinatis acutis hirtis, caule re- 

( W. SiuBuun j) trorsum hispido. 
BF. Comp. 1I. 121. .DC. Syst. 1I. 202. 

Prodr. Y. 140. Sisymbrium Loeselii Lin. 
Crantz, Austr. 48, n. 4. Pollich, Palat. 
n. 630.  Jacqu. Austr. tab. 324. Roth, 
Germ. V. 133. Schk. Handb. V. n. 1904, 

tab. 187 (fructus et semen). Hoffm.Germ. 
II. 50. Pers. Syn. Il. 198. Bess. Gol. II. 
82. Krock. Siles. YI. n. 1069.  Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 132, fig. 719. Sisym- 
brium hirsutum Gib. Lith. n. 111. Si- 
symbrium hispidum Moench, Suppl. ad 
Meth. 83. "Turritis Loeselii Spreng. rne 
II. 894. 

W Lubelsk. kolo Chelmna.| Kwitnie od czerwca 
 doj jesieni. (3) 

C). Od wyrazów Aezxoc szczuply i «apro owoc. 
Tom UH. 99 
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Odznacza sie dlugim , bialym, nieco-twardym wlosem, prawie- 
cala rosline pokrywajacym. Na lodydze mianowicie u dolu, wlosy 

te sa gestsze, prawle-szezeciniaste 1 nieco zwisle, na lisciach zaá, 
ogonkach, szypulkach i kielichach rzadsze, mieksze, rozwarte. 
W ogólnosei mldodsze indywidua bardziéj sa kosmate, starsze 

rzadsze maja wloski. Zodyga na póltory stopy lub troche wie- 
c6j wysoka, prosta, walcowata, nieco pogieta, pojedyneza lub w gó- 
rze mniéj wiecéj galezista. Lis$cie ogonkowe, haczysto-dzielne 
czyli lirowate, o klapkach bocznych podluznych lub jajowatych, 
albo prawie- równowazkich , calych lub zabkiem tu i owdzie opa- 
trzonych, niemal-tepych, naprzeciw lub naprzemian-leglych; wiérz- 
cholkowa klapka dluzsza , lancetowata lub prawie-trójkatna , tepa 
lub troche Spiczasta, na brzegu wycinana lub nieregularnie zabko- 
wana. Kwiaty na wiérzcholku lodygi i galazek, zebrane w krótkie 
grona, które nastepnie coraz bardziéj sie przedluzaja, tak iz po 
okwitnieniu grono owocowe na stope lub wiecéj bywa dlugie. 
Listki kielicha zóltawe. Platki niemal-lopatkowate, cale , w dlugi 
paznogieé zwezone, Zólte, od kielicha znacznie dluzsze. Euszczyny 
bardzo szezuple, równowazkie, prawie-walcowate, nieco-splaszczo- 

ne, na cal mniéj wiecéj dlugie, w mlodosci rzadkiemi, nieprzytulo- 
nemi wloskami gdzieniegdzie porosle, póznié] gladkie;. wierzcho- 
lek ich konezy sie blizna malerka, 2klapkowa. Ziarna drobniutkie, 

podluzne, rdzawo-zólte (w kazdéj komórce okolo 30), jednorzedo- ' 
we. Szypulki walcowate, pod ostrym katem umocowane, od lusz- 
czyn przeszlo trzy razy krótsze. 

311. TURRITIS. WIEZYCZKA. 

Kielich otwarty. Platków w koronie 4, na krzyz osa- 
dzonyeh, paznogeiowatych, z brzegiem. podluzuym , calym. 
Preeiki bezzabkowe. Luszezyna dluga, równowazka, obo- 

sieczna, wyprezona, o Scianach plaskich, nerwistych , blizna, 

tepa, niemal-calg zakonezona. Ziarna w kaZzdéj komórce 
2rzedowe, nader liezne. Listki zarod. plaskie, kantem do ko- 

rzouka przytulone. (0—). 

698. T. arABna: foliis radicalibus dentatis pilosis, caulinis 
(W. gladka) | amplexicaulibus integerrimis glabris, si-- 
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liquis strictissimis pedicello sextuplo lon- 
gioribus. 

JDC. Syst. W. 211. Prodr.I. 142. Tur- 
ritis glabra Ln. Spec. Crantz, Austr. 36. 
Pollich, Palat. n. 681. Scop. Carn. n. 839. 
Villars, hist. plant. Dauph. V. p. 322. 
Roth, Germ. Il. 114. Gaertn. de fructib. 

II. ». 297, tab. 143. Moench, Meth. 256. 
Willd. Spec. MI. p. 542. Enum. Berol. p. 
685. Schk. Handb. tab. 185. Hoffm. Flor. 
Germ. II. 57. Pers. Syn. Vl. 205. Bess. 
Gal.YI. 86. Schlech. Berol. p. 352: Spren. 
Syst. I1. 893. .B.F. Comp. ll. 124. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 193, f. 126. "Turritis 

folis radicalibus dentatis hispidis,, cauli- 
nis integerrimis amplexicaulibus glabris 
Lin. Flor. Suec. n. 606. Erysimum gla- 
stifollum Crantz, Crucif. 111. "Turritis 
perfoliata .Necker. Arabis glabra Wein- 
mann. IEnwn. Hort. Dorpa. abis Turri- 

tis Clairville. Arabis perfoliata DC. Flor. 
fran. n. 4174. Sisymbrium simplicissi- 
mum JLapeyrouse Plant. Pyren. "Turns 
foliis inferioribus cichoracels, caeteris Per- 

:folatae Vall... Paris. p. 19. 

Wyrasta gdzieniegdzie na wzgórkach trawia- 
siych, miedzach, pastwiskach, kolo dróg. Ikwitnie 
w czerwcu 1lipcu. g* 

Cala roslina jest sino-zielonawa; dorasta 2—4 stóp wysokosci. 
Ma lodyge prosto-stojaca, walcowata, zazwyczaj pojedyneza, pra- 

wie-zupelnie gladka, przy nasadzie tylko krótkim wlosem okryta, 

ezasem fioletowa. —Liscie korzeniowe ogonkowe, podluzne, cale 
lub mniéj wiecé] zabkowane, a niekiedy  prawie-pierzasto lub ha- 
czysto podzielone, zawsze z obudwu stron wloskami okryte; lody- 
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gowe wszystkie naprzemianlegle, bezogonkowe, do lodygi przy- 
tulone 1 takowa w caléj dlugosei niby okrywa]ace; sa za$ sercowa- 
to-strzalkowate , prawie-tepe, zu pelnie cale 1 gladkie, czesto sino- 

fioletowe, kwiaty biale, w grono wiérzcholkowe przedluzajace sie 
zebrane. Euszezyny równowazkie, szezuple, wyprezone czyli wy- 
prostowane, liczne, 1— 2 !/; cal. dlugie, a okolo '/; lin. szerokie, na 

powierzchni garbkowate, zreszta gladkie, w wiérzcholku blizna 

okraglawa, cokolwiek wycieta uwienezone. Ziarna nader drobne 

podluzno-okraglawe, rdzawo -zólte, po kilkadziesigt w kazdéj ko- 
mórce dwoma rzedami umocowane. Szypulki delikatne, niemal ró- 
wnolegle do osadki, 5, 6 lub blizko 1 razy od luszezyny krótsze. 

312. ARABIS. GESIOWKA. 

Kielich 4listkowy; wzniesiony. Platków w koronie 4, 
paznogeiowatyclh, na krzyz osadzonych, rozlozystych, z brze- 
giem calym, przewrotnie-jajowatym, rzadko-podluznym. Pre- 
eiki bezzabkowe. Luszezyna równowazka, blizna, prawie- 

bezszyjkowa, uwienezona, oscianach plaskawych, posrodku 
jednym nerwem oznaczonyeh. Ziarna w kazdéj komórce 
1rzedowe, owalne, okraglawe lub podluzne, splaszezone. 
Listki zarodkowe plaskie, kantem do korzonka przystaja- 
.ce. (o—). 

699. A. ngsuTA: foliis dentatis pube saepius ramosa sca- 
(G. kosmata) | bris, radicalibusobovato-oblongis in pe- 

tiolum attenuatis, caulinis ovato-lanceo- 

latis, pedicellis calycis. longitudine, sili- 
quis erectis. 

DC. Syst. 1I. 293. Ejusd. Prodr. T. 
144. Plor. fran. in. 4119 et. Suppl. p. 
592. Scop. Carn. n. 835. Roth, Germ. 
II. 112. Spreng. Syst. II. 889. Schlech. 
Berol. p. 3852. .B.F. Comp. II. 126. 'Tur- 
ritis hirsuta in. Crantz, Austr. 35. Pol- 

lich, Palat. n. 638. Hoffm. Flor. Germ. 
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IL 57. Wild. Spec. YII. p. 543. Schk. 
Handb. tab. 185... Pers. Syn. II. 205. 
Bess. Gal. 1. 86. Lorek, Flor. Pruss. 

t. 133, f. 727. Turritis folis omnibus 

dentatis hispidis, caulinis amplexicaulh- 

bus Lin. Flor. Suec.n. 60. Gmelin, Flor. 

Sibir. IIL. p. 263. Turritis hirta Arock. 
Siles.TlI. n. 1092.. Arabis contracta Spen- 
ner (secund. Nomen. Steud.). 

Na polach piaszezystych, na pastwiskach 1 wzgór- i 

kach, niekiedy w lasach i gajach. Kwitnie w czer- 

wcu. gj : 
Ma lodyge prosto-siojaca, mniéj wiecéj mianowicie u dolu ko- 

smata, zupelnie-pojedyneza lub cokolwiek w-górze galezista, od 

kilku cali do 2'/; stóp. a nawet wiecéj wysoka. Liscie korzenio- 

we w okrag na ziemi ulozone, podluzne lub przewrotnie-jajowate, 

u dolu mniéj wiecéj zwezone, w wiérzcholku prawie-tepe, na brze- 

gu cale lub cokolwiek zabkowane, wloskami pojedynezemi lub ga- 

lezistemi z obudwu stron porosle 1 szorstkawe; lodygowe szczu- 

plejsze, bezogonkowe, jajowo-lancetowate, wzniesione, pret niby 

w pót otulajace, cale lub nieco-zabkowane, w nasadzie prawie- 

sercowate lub nieznacznie strzalkowate, i podobniez wloskami po- 

-rosle. Kwiaty tworza grono wierzcholkowe, przy którém niekiedy 

i boczne mniejsze.gronka sie znajduja. Korona biala, o platkach 

lopatkowatych, od kielicha dwa razy dluzszych. Euszezyny bardzo 

szezuple, równowazkie , nieco splaszczone i prawie 4graniaste, na 

cal lub 1/4, cala dlugie i niemal-równolegle od lodygi. Szypulki 

przeszlo 6 razy od luszezyn krótsze. W kazdéj komórce po kilka- 

nascie okraglawych ziarn, 1 rzedem ulozonych. 

100. A. THALIANA: foliis pilosis subdentatis, radicalibus 

(G. galezista) petiolatis ovato-oblongis, caule ramo- 

so , siliquis adscendentibus , pedicellis 

calyce multo longioribus. 
DC. Syst. M. 226. Prodr. Y. 144. 

Flor. fran. n. 4184. Arabis Thaliana 
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Lin. Spec. Pollich, Palat. n. 6836 , tab. 
4. Roth, Germ. 1l. 109. Villars, Plant. 

Dauph. IL p. 321. Willd. Spec. WII. 
p. 535. Enum. Berol. p. 683. Schk. 
Handb. tab. 185. .Hoffm. Flor. Germ. 
II. 55. Pers. Syn. Il. 204. Bess. Gal. II. 
84. jSchlech. Berol. p. 353. Spreng. 
Syst. 1I. 892. .Lorek, Flor. Pruss. tab. 
133, f. 124. BF. Comp. II. 121. Ara- 
bis foliis lanceolatis petiolatis integer- 
rimis Lin. Flor.Suec. n. 605. 'Turritis 
foliis lanceolatis integris petiolatis, ad 
exortum ramorum soltariüs Lin. Hort. 
Cüjf. 339. Arabis ramosa Lamar. Flor. 
fran. Arabis muralis Salisbur. Prodr. 
stirp. Sisymbrium thalianum Gaudin. 
Turritis vulgaris ramosa Vaill. Paris. 
p. 197. 

Na polach, mianowicie piaszezystych, dosé eze- 
sto sie przytrafia. Kwitnie w maju 1 ezerwcu. (*) 

Korzeh szczuply, pionowy, kilka zwykle lodyg wypuszezajacy. 
Te sa proste, walcowate, galeziste, w górze gladkie, u dolu wlosem 

rzadkim , pojedynczym, roztwartym okryte, na stope mniéj] wiecéj 
wysokie. Liscie korzeniowe, tak jak u poprzedzajacego w okrag na 
na ziemi ulozone, prawie. lopatkowato-podluzne lub jajowo-lanceto- 
wate, w ogonek krótki zwezone , nieznacznie zabkowane, prawie- 
tepe, rzesowate, na powierzchni szorstkawe; lodygowe nieliczne, 
odlegle, podluzne lub lancetowate, bezogonkowe, wzniesione, i po- 
slots: rzesowate. Kwiaty drobne, w grona wietkie, bezlistne prze- 
dluzajace sie, na wierzcholku lodygi i galazek zebrane. Platki po- 
dluzne, tepe, wzntiesione, biale. Luszczyny bardzo szezuple, równo- 

wazkie, nieco skrzy wione, gladkie, okolo "/ cal. dugie. Szypulki pod 
ostrym katem do osadki przymocowane, od luszezyn troche krótsze. 

101. À. ARENOSsA: foliis pube bifürca villosis, radicalibus 

(G. piaskowa) lyrato-pinnatifidis, caulinis inciso-den- 
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tatis, caule ramoso pilis simplicibus hi- 
spido, pedicellis siliquisque patulis. 

JDC. Syst. II. 232. Ejusd. Prodr. T. 
146. Scop. Carn. n. 831, tab. 40. Roth, 
Germ. IL. 111. Hoffm. Flor. Germ. I. 
95. Pers. Syn. II. 204. Bess. Gal. II. 
84. Spreng. Syst. 1I. 891. Schlech. Berol. 
I. 558. B.F. Comp. II. 128. Sisymbrium 
arenosum Lin. Crantz, Austr. 4T. 
Moench, Meth.952. Willd. Spec. YII. 498. 
Enum. Berol. p. 601. DC. Flor. fran. n. 
4158. Krock. Siles. II. n. 1062. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 182, fig. 116. Sisym- 
brium foliis radicalibus lyrato-pinnatifi- 
dis scabris, caule subnudo ramoso Lin. 

Flor. Suec. n. 591. Sisymbrium coeru- 
leum Gilib. Lith. n. Y76.. Cardamine pe- 
traea Townsend. lurritis arenosa La- 
peyrouse, Plant. Pyren. Arabis multi- 
caulis Bellardi (ex Steud.). 

Na piaszezystych, nieurodzajnych polach, czasem 
w lasach i gajach. Kwitnie w czerwoe. lipc. (*) 

Ten gatunek odznaeza sie szezególniéj lisciami korzeniowemi 
które sa liczne, podluzne, ogonkowe, na klapki tepe lub troche 
Spiczaste , lirowato-podzielone, i podobnie jak u poprzedzajacych, 
na ziemi w okrag rozpostarte; lodygowe prawie bez zadnych ogon- 
ków, nieliezne, jajowate lub lancetowate, mnié] wiecéj zabkowane 
lub tu 1 owdzie glebiéj wceiete, najwyzsze niemal-równowazkie, 
wszystkie mianowicie na ogonkach kosmate. .«Lodyg piekiedy kilka 
z jednego korzenia wyrastajacych, prostych, niemal-kaficiastych, ga- 
lezistych, wlosem twardawym, roztwartym, bialym okrytych, na 
1/, —1 stopy wysokich. Kwiaty wiérzcholkowe, groniaste. Kielich 

gladki lub nieco omszony. Platki przewrotnie-jajowate j biale lub 

blado - fioletowe, od kielicha znaeznie dluzsze.: Euszezyny równo- 

wazkie, szezuple, proste, nieco-splaszczone, okolo cala dlugie, bar- 
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dzo rozwarte, w wierzcholku szyjka ledwie pól linii dluga zakoi- : 
czone, Ziarna drobne, jajowate, rdzawe, lrzedowe. Szypulki prawie 
pod katem roztwartym umocowane, okolo 5 razy od luszezyn krót- 
sze. Odmiape z pieknym, blekitno-fioletowym kwiatem, VOREDUMTUD 

Lomzy znajdowalem. 

313. CARDAMINE. RZEZUCHA.. 

Kielich 4listkowy, stulony lub nieco-otwarty, w nasadzie 
równy. Platków w koronie 4,ma krzyz osadzonych, paz- 
nogeiowatych, calyeh. Preciki bezzabkowe. Euszezyna ró- 

wnowazka , splaszczona; Sciany j6j plaskie, bezuerwowe, od 
przegrody po brzegach zgrubialéj, nieco szezuplejsze , zwy- 
kle sprezysto-pekajace. Szyjka krótka lub zadna, blizna 
prawie-cala. Ziarna jajowate, brzezkiem nieobwiedzione, 

jednorzedowe. Sznureczki nasienne delikatne. Listki zarod. 

plaskie, kantem do korzonka przytulone. (0—). 

102. C. PRATENSIS: folis pinnatisectis, segmentis radica- 
id H.4gkowa) ̂  lium subrotundis, caulinorum lineàri- 

bus lanceolatisve integris, stylo bre- . 
vissimo vix siliqua tenuiore, stigmate 
capitato. 

JDC. Syst. I. 256. Prodr. T. 151. 
Flor. fran. n. 4198. Cardamine pra- 
tensis Lin. Spec. Crantz, Austr. p. 44. 
Pollich, Palat. n. 621. Scop. Carn. n. 
819. Moench, Meth. 260... Roth, Germ. 

II. 120. Villars, Histoir. plant. Dauph. 
IL 361. Arock. Sies. I. n. 1052. 
Kluk, Dykc. I. 102. -Willd. Spec. MI. 
p. 481. Enum. Berol. p. 676. Wahlen. 
Flor. Lapp. n.326. Schk. Handb. tab. 
187 (flos et fructus). Hoffm. Germ. II. 
4. Pers. Syn. II. 196. Hayne, Arzneig. 
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V. tab. 30. Bess. Gal. IL. 18. Spreng. 
Syst. II. 886. Schlech. Berol. p. 354. 
BF. Comp. VM. 134. Lorek, Flor. Pruss. 
t. 130, f. 108. Cardamine foliis pinna- 
tis, foliolis radicalibus subrotundis, 

caulinis lanceolatis Lin. Flor. Suec. n. 
585. Cardamine pratensis magno flo- 
re purpurascente Vaill. Paris. p. 28. 

Bardzo pospolita roslina, prawie na kazdéj nieco 
mokréj lace. Kwitnie na wiosne. ?| 

Korzet wlóknisty, o wlóknach krótkich , bialawych. 4.odyga 
prosto-stojaca, zwykle pojedyneza, waleowata, gladka, nieco-pogieta; e 

od 2 cali do pól lokcia wysoka, w nasadzie ezestokroé czerwonawa, - - 
wewnatrz w górze wydrazona, u dolu pelna. Liscie korzeniowe 
(predko-niknace) maja listki okrgglawe, naprzeciwlegle, krótko- 

ogoneczkowe , cale lub cokolwiek zabkowane, zabki zwykle krót- 

kim sztylecikiem uzbrojone; górny listek najwiekszy, ezasem plyt- 
ko na brzegu wycinany, wszystkie tak jak 1 ogonki w mlodosci 
(osobliwie na powierzchni górné], bialym wlosem okryte. Lody- 
gowe liscie wzniesione, o listkach lancetowatych,. w nasadzie zwe- 
ionych, bezogoneczkowych, zwykle gladkich, czasem ledwie - wi- 
dzialnemi wloskami poroslych, calych lub 1, 2 albo 3 zabkami opa- 
trzonych. Kwiaty wiérzcholkowe i z katów lisci wyrastajace, 
w baldaszkogron, a pózniéj w grono zebrane, dosyé wielkie. Listki 
kielicha podluzno-jajowate, na brzegu bloniaste, wklesle i gladkie. 
Platki klinowate, w wiérzcholku lekko-wyciete , biale, blado-ezer- 

wonawe lub lila, 3 razy od kielicha dluzsze. Nitki precikowe nie- 
.Cco-splaszezone , glówki strzalkowate, zóltawe. d;uszezyny równo- 
wazkie, okolo cala dlugie, szyjka zgrubiala i blizna pee 
zakoüczone. 

4, 

103. C. AMARA: foliis pinnatisectis, radicalium segmentis 
(R. gorzka) subrotundis, caulinorum dentato-angula- 

tis, stylo fibformi E citile - basi 

radicante. 
JDC. Syst. II. 355. Prodr. Y. 151. Flor. 

fran. n. 4197. Cardamine amara Ln. Spec. 
Tom II. 23 
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Pollich, Palat.n. 622. Villars,Plant.Dauph. 
III. p. 363, fig. 39. Moench, Meth. 260. 
Roth, Germ. II. 191.  Krock. Siles. M. n. 

1053. Willd. Spec. YI. 488. Schk. Handb. 
tab. 187 (flos et fructus). Hoffm. Germ. M. 
4T. Pers. Syn.lI. 196. Hayne, Arzneig. V. 
tab. 31. Bess. Gal. IL. 18. Spreng. Syst. II. 
886. Sehlech. Berol. p. 354. B F. Comp. lI. 
134. Lorek , Flor. Pruss. tab. 130, f. 109. 

Cardamine foliis pinnatis, foliolis subrotun- 
do-angulosis Jin. Flor. Suec. edit. I. n. 560. 
Cardamine parviflora Lamar. Enc. C. na- 
sturüana T'will. Flor. Paris. p. 330. C. 
melananthera Stokes, Botan. med. Carda- 

mine pratensis flore majore elatior Vaill. 

Paris. p. 28. 

Przytrafia sig na Iakach wilgotnych, szezególniéj 
nad brzegami wód plynacych (Kolo Warsz. naBie- 
lanach. W August. w okolicach Eomzy 1 Szezuezy- 
na w obfito$ci).  Kwitnie w maju 1 w poczaltkach 

czerwca. 2| 
Ma lodyge czasem blizko lokcia wysoka, w $rodku pelna, za- 

zwyczaj pojedyncza, u dolu prawie-walcowata i1 wloskami przytu- 
lonemi gesto-pokryta, w górze gladka, kariciasta, znacznie-pogieta, 
w nasadzie rozlogi puszcezajaca. Liscie wieksze jak u poprzedz. 
listki korzeniowych okraglawe, na brzegu wycinane, czyli buchto- 
wane, zupelnie gladkie, albo tylko na brzegu 1 gdzieniegdzie na 
ogonku krótkim wlosem okryte. Liscie lodygowe wzniesione, ogon- 

. kowe, a listki ich lancetowate lub podluzne, tepe, w nasadzie nie- 
równe; górny z nich najwiekszy, okraglawy lub przewrotnie - jajo- 
waty, wszystkie mniéj wiecéj lekowato-wycinane, o wcieciach cza- 

sem kilku zabkami. opatrzonych; najwyzsze ezyli kwiatowe maja 

listki równowazko -lancetowate, zupelnie cale, czasem weinane, 
w wiérzcholku czesto krótkim sztyletem opatrzone, na brzegu rze- 
sowate. Kwiaty biale, podobne do poprzedz. lecz platki sa wezsze, 
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krótsze; glówki przed wysypaniem sie pylku pieknie-rózowe , pó-- 
iniéj fioletowe, a po okwitnieniu lukowato - skrzywione, szyjka 
przytém delikatniejsza, prawie-nitkowata 1 blizna szydlowato-spi- 
ezasta; luszczyny dluzsze, mocniéj splaszezone. Smak caléj rosliny 
nader gorzki. Rozlogów czesto zadnych nie ma. 

104. C. svr.vaTICA: foliis pinnatisectis, segmentis irregula- 
(E. leéna) ^ riter sinuato dentatis mucronatis , pe- 

talis oblongis, siliquis patentibus lati- 
tudine stylum aequantibus:glabris, ra- 

chi hirsuta. 

DC. Syst. 1. 260... Ejusd. Prodr. I. 
152. 

Znajdowalem w lasach wilgotnych, kolo Rado- 
mia, a pózniéj w Augustow. w okolicach Rajgroda. 

Kwitnie w czerwcu. (*) 
Lodyga prawie-walcowata, na !/,—1 stope wysoka, w nasadzie 

rozlogi puszezajaca, nieco-pogieta, zwykle-pojedyneza, wydrazona, 
.u dolu nieco kosmata lub gladka. Liscie ogonkowe, pierzaste: 

korzeniowe z 6 —8 lub nieco wiecéj par listków zlozone, naprze- 
mian lub naprzeciwleglych, krótko-ogoneczkowych, okraglawych, 
na brzegu nieforemnie-wycinanych, drobnym wlosem okrytych ; 
lodygowe nieco rozwarte , a'listki ich podobniez naprzemian lub 
naprzeciwlegle, podluzne, w nasadzie zwezone, w wiérzcholku 
mniéj wiecéj tepe, gladkie , nieforemnie-zabkowane; wierzcholko- 
wy na dluzszym ogoneczku, i czesto przewrotnie-jajowaty. K wiaty 
wierzcholkowe w baldaszkogron, pózniéj w grono zebrane , mniej- 
sze jak u poprzedz. biale. Platki podluzne, cokolwiek w wiérz- 
cholku wyciete, od kielicha znacznie-wieksze. Glówki pylkowe 
iólte. Luszezyny krótsze jak u poprzedz. lecz dluzéj-szypulkowe, 
pod ostrym katem rozwarte, gladkie , szyjka nieszydelkowata lub 
zgrubiala, szerokoscia im prawie wyrówny wajaca zakoriczone. Nie- 
kiedy wszystkie liscie 1 cala Todyga drobnym, rzadkim. wlosem s4 
pokryte. 

Uwaga. Dekandol przytacza tu tablice 735 Flory duriskiéj, 

. gdzie ten gatunek pod nazwiskiem Cardam?ne impatiens ma byé 
wyobrazony; kiedy Persoon, Hoffmann, Sprengel i inni, odnosza tez 
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tablice, do Cardamine hirsuta 35. Widzac taka niezgodnosé, a nie 

majac flory wspomnionéj, któraby SUipueriee moje rozwiazala, 
wszelkie synonimy pominalem. 

105. C.1uPATIENS: foliis pinnatisectis, seementis ovali-oblon- 
CR. sprezysta) gis subdentatis, infimis cauli approxima- 

tis acutis stipulaeformibus. 
DC. Syst. 11. 261. Prodr. I. 152. Flor. 

. fran. n. 4201. Cardamine impatiens Ln. 
Spe&. Crantz, Austr. 44. Scop. Carn. m. 
816. Pollich, Palat. n. 619. Villars, Plan. 

Dauph. p. 359. Roth, Germ. WI. 118. 
Krock. Siles. iL. n. 1050 (exclus. citat. 

Flor. dan.). WlldJSpec. IL. p.485. Enum. 
Berol. p. 616. Hoffm. Germ. V. AT. Pers. 
Syn. 1. 196. Bess. Gal. IL. 75. Schlech. 

Derol.p.355. Spreng. Syst. Il. 887. .B F. 
Comp. ll. p. 136. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
130, f. 707. Cardamine foliis pinnatis, 

floribus apetalis Ln. Flor. Suec. n. 588. 
Card. parviflora var. 8 Lamar. Flor.fran. 
C. apetala Moench, Meth. 259. Gilib. Lith. 
n. 172. C. saxatilis Salisbur. Prodr. stirp. 

P. Jastrzebowski znajdowal w Krakow. nad Ni- 
da, w okolicach. Sobkowa i Pinezowa ;. podobniez 
w August. miedzy Gielgudyszkami 1 Sapiezyskami 
w zaroslach nad Niemnem. Mnie nigdzie sig jéj do- 

tad nie zdarzylo widziéc. Kwitnie w maju 1 czer- 
wcu. (9) 

Odznacza sie ten gatunek drobnym kwiatem, majacym platki 
biale, podluzne, szezuple, predko-opadajace, 1 dlatego czesto ich 
wcale nie ma. £odyga jest pojedyneza lub troche galezista, kaü- 
ciasta; prawie-gladka, okolo stopy wysoka. Listki dolnych ezyli 
korzeniowych lisci, jajowate lub prawie-okraglawe, tepe, lodygo- 
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wych jajowo-lancetowate lub lancetowate; wszystkie na brzegu 
rzesowato-wloskami porosle, maja krótkie ogoneezki 1 rozmaicie 
sa wcinane, zabkowane lub na klapki podzielone; najnizsza para 
listków lodygowych przedluza sie we dwie lancetowate, skosne, 
$piczaste, rzesowate, zwisle przysadki. Glówki pylkowe 2zólte. 
Luszezyny równowazkie, proste, od szypulek przeszlo 5 razy dluz- 
sze, gladkie, szy]ka szydelkowata, przeszlo na 1 lin. dluga zakofi- 
czone; po dojrzeniu sciany ich za dotknieciem pekaja ze znaczna 
sprezysto$cia, od któréj ten gatunek nazwisko otrzymal. 

3814. DENTARIA. ZYWIEC. 

Kielich A4listkowy, w nasadzie równy, wzniesiony. Plat- 
ków .4, na krzyz osadzonych, paznogciowatych, z brzegiem 
przewrotnie-jajowatym lub prawie-przewrotnie-sercowatym. 

Preeiki bezzabkowe.  Euszezyna lancetowata à splaszezona, 

w wiérzcholku szezuplejsza, o Scianach plaskich, beznerwo- 

wych, od przegrody wezszych, sprezysto niekiedy po dojrze- 
niu zwijajgcych sie. Szyjka nitkowata, blizna prawie-cala. 

Sznureczki nasienne skrzydelkowato-rozszerzone. Ziarna ja- 
jowate, brzezkiem nieopasaue, 1rzedowe. Listki zarod. tro- 

ehe zgrubiale, kantem do,korzonka przystajace. (o—). 

106. D. BuLBIFERA: foliis caulinis alternis pinnatisectis., 
(07 cebulkowy) | summis indivisis, plerisque in axillis 

bulbiliferis. — 
JDC. Syst. lI. 218. Prodr. 1. 155. 

Flor. fran. n. 4205. Dentaria bulbi- 
fera Lin. Spec. Crantz, Austr. 26. 

- Scop. Carn. n. 813.  .Moench, Meth. 
260. Roth, Germ. 1I. 115. Krock. Si- 
les. II. n. 1047. Kluk, Dykc. I. 186. 
W^lld. Spec. IL. p. 419... Enum. Be- 
rol. p. 616. Hoffm. Flor. Germ. ll. 45. 

. Aochk. Handb. tab. 183. Bess. Gal. lI. 
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14. Pers. Syn. IL. 195. Spreng. Syst. 
II. 884. BF. Comp. lI. 138. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 131, fig. (10. Den- 

taria foliis inferioribus pinnatis, sum- 
mis simplicibus Lon. Flor. Suec. m. 
984. Cardamine bulbifera FR. Brown. 
Hort. Kew. Dentaria heptaphyllos bac- 
cifera, Vaill. Paris. p. 4T. 

Przytrafia sie gdzieniegdzie, w lasach Sto-Krzyz- 
kich.. Kwitnie w. maju i ezerwcu.. ?] 

Ma korzeá poziomy, zabkowany, czyli tuskami opatrzony. Lo- 
dyge prosto-stojaca , zupelnie - pojedyneza, walcowata, gladka, na 
stope lub wiecéj wysoka. Liscie rozrzucone , nieliczne: nizsze ogon- 
kowe, pierzaste , tojest ze 3 , 5 lub 7 listków podluzno-lancetowa- 

tych, spiezastych, cálych lub pilkowanych zlozone; wyzsze poje- 
dyneze, bezogonkowe, naprzemianlegle, lancetowate, w nasadzie 
zwezone, w wierzcholku troche $piczaste, cale lub nieznacznie-pil- 

kowane. W katach li$ci mianowicie wyzszych, znajduja sie male, 
.prawie- kuliste, gladkie, brudno- czerwonawe cebulki, które po 
opadnieniu nowe wydaja rosliny. Kwiaty biale lub blado-czerwo- 
ne, w baldaszkogron ezyli krótkie grono na wiérzcholku lodygi ze- 
brane. Listki kielicha na brzegu blonkowate. Platki przewrotnie- 
jajowate, cale, tepe, znacznie od kielicha dluzsze. 

315. SISYMBRIUM. STULISZ. 

Kielieh 4listkowy, w nasadzie równy, stulony lub otwar- 
ty. Platków w koronie 4, na krzyZ osadzonych, paznogeio-- 
watych, ealych. Preeiki bezzabkowe.  Luszezyua prawie 

walcowata lub niemal-kaneiasta, o Seianach wkleslych, prze- 

grodzie bloniastej. Dlizu dwie, niemal-odosobnionyeh lub 
w glówke zroslych. Ziarna jajowate lub podluzue, 1rzedo- 
we. Listki zarod. grzbietem a niekiedy skosnie do korzonka 
przytulone. (o || ). 
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707. S. OFFICINALE: foliis runcinatis pilosis, caule piloso, 
(S. lekarsk?) ^ siliquis rachi adpressis subulatis. 

DC. Syst. 11. 459. Prodr. 1. 191. 
Flor. fran. n. 4112. Scop. Carn. n. 
824. Roth, Germ. II. 181. Schlech. 
Berol. p. 356. Spreng. Syst. IT. 902. 
BF. Comp. Il. 140. Erysimum offi- 
cinale Lin. Spec. Pollich, Palat. m. 
631. WVillars, Plant. Dauph. YII. p. 
310. Willd. Spec. MI. p. 509. Enum. 
Berol. p. 619. Krock. Sues. 1l. n. 1012. 
Schk. Handb. t. 183 (fructus). Hoffm. 

Germ.Y1l. 51. Kluk, Dykc. Y. p. 208. 
Pers. Syn. M. 199. Hayne, Arzneig. 
II. zab. 18. .Dess. Gal. M. 82. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 132, f. 720. Ery- 
simum siliquis spicae adpressis Zzm. 
Flor. Suec. n. 598. Sisymbrium of- 
ficimarum. Erysimum Crantz, Austr. 
54, n. 10. Klukia officinalis Andrze- 

jowski (ex..DC.. Chamaeplium offi- 
cinale Wallroth, Sched. Crit. p. 311. 
Erysimum vulgare Vaill. Paris. p. 51. 

Rosnie wszedzie na dziedziticach , ulicach , | kolo 

plotów, na gruzach, w ogrodach, przy drogach 1 t. p. 
Kwitnie. w lecie.. (3) 

Dorasta okolo póltory stopy lub wiecéj] wysokosci. Korzeri po- 
jedynezy, pionowy, bialawy. 4,odyga walcowata, szaro-zielonawa, 
niekiedy brudno-fioletowa, omszona, bardzo galezista, twarda, 

o galeziach nader rozwartych. Liscie krótko-ogonkowe, prawie- 
gladkie lub drobniutkiemi wloskami porosle, na kilka klapek ha- 
czysto-podzielone; boezne klapki sa podluzne, prawie tepe, pod 
prostym-osadzone katem, cale lub mniéj wiecéj nieregularnie zab- 
kowane; wiérzcholkowa najwieksza, ezesto niemal - trójkatna lub 



184 "NIERÓWNO-SZESGIOPREGCIKEOWA 

oszczepowata, podobniez zabkowana, tepa. Kwiaty bardzo dro- 
bne, zólte. zebrane w grona wyprostowane, klosowate , podezas 
okwitania znacznie sie przedluzajace, tak iz po zupelném okwi- 

tnieniu. !/; lokcia niekiedy bywaja dlugie. Platki przewrotnie-]ajo- 
wo-podluzne, tepe, niemal lopatkowate. Kielich stulony. F,uszezy- 
ny waleowato-karciaste, szydelkowate, wloskami okryte, okolo 
pól cala dlugie, na bardzo krótkich szypulkach, tak iz prawie bez- 

szypulkowe byé sie zdaja; wszystkie przytulone sa calkiem do osad- 
ki, po czém te rosline na piérwszy rzut oka latwo poznaé mozna. 

108. S. SOPHIA: foliis bipinnatisectis, lobis oblongo-lineani- 

(S. wielodzielny) bus incisis, pedicellis calyce iuderde- 
longioribus, petalis calyce minoribus. 

DC. Syst W- 47A. Prodr. 1.198. Flor. 
fran. n. 4165. Sisymbrium Sophia Lm. 
Spec. Crantz, Austr. n. 53... Pollich, Palat. 
n. 629. Scop. Carn. n. 821. Roth, Germ. 
II. 130. Villars, Plant. Dauph. Il. p. 147. 

- Willd. Spec. MI. p. 500. num. Berol. p. 
678. Kluk, Dykc. Il. p. 85. Krock. Siles. 
II. n. 1064. Hayne, Arzneig. V. tab. 38. 
Wahlenb. Flor. Lapp. n. 330. .Hoffm. Flor. 
Germ.YL. 49. Bess. Gal. 1l. 81. Pers. Syn. 
II. 198. Schlech. Berol. p. 356. Spreng. Syst. 
II. 904. BF. Comp.Il. 142. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 1932, fig. (17. Sisymbrium co- 
rolla calyce minore, | foliis multifidis line- 

aribus Ln. Flor. Lapp. n. 261. Sisymbr, 
parviflorum Lamar. Flor. fran. S. tenuifo- 
lium Salisbury, Prodr. stirp. Sisymbrium 
annuum. absinthii minoris folio Vaill. Pa- | 
ris. p. 186. Stulisz , wrzodowiec: Sophia 
et herba Sophi v. Thalictrum Syren. stron. . 
1416. 
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Przy. wsiach, na dziedziticach, przy plotach, dro- 
gach, na gruzach, w ogrodach, niekiedy na murach 
| i.p. m. Kwitnie w lócid. (2 

Cala roslina próez kwiatów i owoców, okryta jest krótkim, 
miekkim kutnerem, który nadaje Jéj szara, zielonawa barwe. Li- 
$cie 2]ub 3 razy pierzasto-sieczne: tojest z licznych, szezuplych, 
równowagzkich, prawie-nitkowatych podzialek zlozone, do lisci bo- 

Zego drzewka nieco-podobne. 4,odyga '!5—92 stóp wysoka , wal- 
. cowata, galezista. Kwiaty bardzo drobne, blado-zólte, w grona 

pózniéj. znacznie sie przedluzajace, na wiérzcholku lodygi 1 galezi 
zebrane. Kielich gladki lub troche omszony, zaledwie na 1 lin. dlu- 
gi. Platki od xieicha krótsze. Auszezyny równowazkie, walcowate, 

bardzo szezuple, gladkie (okolo cala dlugie, !/; lin. szer.), blizna 
bezszyjkowa zakorczone. Szypulki nitkowate , pod ostrym katem 
umocowane, od luszezyn przeszlo dwa razy krótsze. Ziarna dro- 
bniutkie, Zólto-rdzawe, 1 rzedem w kazdéj komórce po kilkanascie 

osadzone. Ti 

316. ALLJARIA. CZOSNACZEK. 

Kielich 4listkowy, otwarty, w nasadzie równy, opada- 
jacy. Platków 4, na krzyz osadzonych , paznogeiowatych, 
z brzegiem przewrotnie-jajowatym.  Preeiki bezzabkowe. 
Gruezolków miodnikowyeh, okrgelawyeh 4, z któryeh dwa 
otaezaja nasade boeznych preeików, dwa inne miedzy pre- 

eikami wiekszemi i slupkiem polozone. ELuszezyna prawie 
waleowata, liniami wystajacemi, które jéj ksztalt niemal 

Agraniasty nadaja, oznaezona, 3s$cienna, 2komórkowa, 

w wierzcholku konezy sie szyjka bardzo krótka, i blizna, - 
przygnieeiong. Ziarna podluzne, prawie-waleowate. Listki 
zarod. równowazko-podluzne, plaskie, grzbietem do korzon- 
ka przytulone. (o || ). 

109. A. orriCINALIS: foliis cordatis, siliquis prismaticis pe- 
(C. lekarski) ^ dicello multoties longioribus. 
Tom H. 924 
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DC. Syst. II. 489. Prodr. T. 196. 
Schlech. Berol. p. 356. BF. Comp. Il. 
143. Erysimum Alliaria Lin. Spec. 
Crantz, Austr. p. 2. Villars, Plant. - 

Dauph. I. p. 211. | Moench, Meth. 
254. Willd. Spec. HI. p. 510. Eum. 
Berol. p. 619. Krock. Siles. Y. n. 10714. 
Kluk, Dykce. Y. 208. Schk. Handb. tab. 
183 (fructus). Hoffm. Flor. Germ. M. 
51. Pers. Syn. II. 199. Bess. Gal. II. 
88. Hayne , Arzüeig. V. t. 34. Spreng. 
Syst. 1. 908. Lorek, Flor. Pruss.tab. 

133,./g. 722. Erysimum foliis cor- 

. datis Lin. Flor. Suec. n. 600. Sisym- 
 brium Alliaria Scop. Carn. n. 825. 
Foth, Germ. II. 131. Hesperis Allia-. 
ria JDC. Flor. fran. n. 4125. Erysi- 
mum cordifolium .Pallas. Erys. allia- 
ceum Salisb. Prodr. stirp. Hesperis 
allium redolens Vaill. Paris. p. 101. 

Czosnaczek: Alliaria Syren. stron. 707. 

W miejscach cienistych, nieco wilgotnych, w ga- 
jach 1lasach. Kwitnie w maju 1 ezerwc. ?] 

Dorasta ezesto kilku stóp wysokosci. Lodyga jéj wyprostowa- 
na, walcowaía, pojedyneza lub troche galezista, u dolu wloskami 
bialemi, rzadkiemi, roztwartemi porosla, w górze gladka. Li$cie 
pojedyneze, ogonkowe, naprzemianlegle, wielkie, szerokie, gladkie; 

najnizsze prawie-nerkowate, tepe,; wyZsze sercowate, mniéj wie- 
c6] spiczaste; wszystkie na brzegu grubo-zabkowane, o zabkach te- 
pych lub cokolwiek zaostrzonych, czasem nieforemnych. Ogonki 
li$ci dolnych dlugie, wyzszych coraz krótsze, wszystkie bialym, 
rzadkim, roztwartym wlosem okryte. K wiaty wiérzcholkowe, biale, 

niewielkie. Euszczyny równowazkie, wzniesione , gladkie, niewy- 
raznie ezworograniaste, okolo 1!/; cala dlugie, blizna pojedyncza 
uwieüczone. Szypulki pod ostrym katem rozwarte, od luszezyn - 
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wielokrotnie krótsze. —Wszystkie ezesci tj rosliny, mianowicie li- 
scie 1 nasiona, po roztarciu moeny, czosnkowy zapach wydaja. 

317. ERYSIMUM. GORCZYCZNIK. 

Kielich 4listkowy, stulony, w nasadzie prawie-równy 
lub nieznaeznie z obudwu stron garbaty. Platków 4, paz- 
nogeiowatych, z brzegiem jajowatym, ealym. Preciki bez- 

. Zabkowe. Luszezyna Agraniasta, 2komórkowa, 2Scienna, 
szyjka przedluzona, lub bardzo krótka zakohezoua. Ziarna 

jajowate lub podluzne, irzedowe, brzezkiem nie opasane. - 
Listki zarod. plaskie, Eon» grzbietem do korzonka przy- 
talone. (o || ). | 

110. E. CHEIRANTHOIDES : foliis lanceolatis subdenticulatis 
(G. drobnokwiatowy) | scabriusculis viridibus, siliquis 

erecto -patulis pedicello duplo- 

longioribus, stigmate parvo sub- 
sessili. 

JC. Syst. Il. 498. Ejusd. 
Prodr. Y. 198. Flor.fran.n.4142. 

Erysimum cheiranthoides Ln. 

Pollich,Palat.n. 634. Scop. Carn. 
n. 831. Jacqu. Austr. tab. 23. 

Roth, Germ. Il. 100. Krock. 
Siles. n. 1015- Willd. Spec. VII. 
511. .Enum. Berol p, 679. 
Gaertn. de fruct. Yl. p. 297 , tab. 
143. Schk. Handb. tab. 1838. 
Hojfm. Germ. 1. 52. . Wahlen. 

Lapp. n. 332. Spreng. Syst. Vl. 
906. Bess. Gal. II. 883. Sehech. 

Berol. p. 351. BF. Comp. Il. 
145. Wallr. Sched. crit. Y. 862. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 133, fig. 
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129. Erysimum foliis lanceola- 
tis integerrimis , siliquis patulis 
Lin. Hort. Cliff. 331, Flor. Suec. 
n. 601. Cheiranthus erysimoides 
Hudson, Flor. Angl. Cheiranth. 
turritoides Lamar.Enc.Cheirant. | 
scapigerus Willd. Prodr. Flor. 
Berol. n. 663, tab. 5, f. 10. Exy- 
simum parviflorum Pers. Syn. 1l. 
199. 'Erysim. cheiranthifolium 
Gilib. Lith. n. 168. Cheirinia - 
Cheiranthoides Link. Cheiran- 
thüs muralis Bernhardi 'Tur- 

ritis leucoifolio Vall. Paris. p. 
| 197. | 

Przytrafia sie na polach, kolo wsiów, w ogro- 
dach, lecz rzadzéj (W okolicach Ostroleki i Eomzy.). 
K witnie w czerwcu i lipeu. (*) 

Podobieüistwo do lewkonii, Jakie Kluk tój roslinie przyznaje, 
moznaby chyba tylko w ksztalcie li$ci znaleZé, bo drobnuy 1 26lty j6j 
kwiat nie ma wcale pozoru pieknych ogrodowéj lewkonii kwiatów. 
Korzeri pojedynezy, pionowy, bialy, gdzieniegdzie wlóknami opa- 
irzony. &odyga prosta, waleowata, lub niewyraznie kariciasta, eze- 
sto zupelnie - pojedyneza , niekiedy mniéj wiecé] w górze wiecho- 
wato-galezista, twardawa', w dotknieciu nieco szorstka, drobnym, 

przytulonym, twardawym wlosem pokryta , u dolu czasem. fioleto- 
wa, na póltory stopy lub troché wiecéj wysoka. Liscie wazkie, roz- 
rzucone, bezogonkowe, lancetowate, $piczaste, przy nasadzie szczu- 

plejsze, na brzegu najezesciéj cale, niekiedy kilku zabkami odleglemi 
opatrzone, w dotknieciu troche szorstkie, 1—3 cal. dlug. !/, — 1/; 

cal. szerokie. Grona wierzcholkowe z poezatku krótkie, pózniéj 
znacznie sie przedluzajace, bywaja po okwitnieniu na stope ezesto- 
kroé dlugie. Kwiaty zaledwie na 2 linie dlugie. Kielich predko 
opadajacy, blado-zóltawy, stulony, gladki, ledwie na 1 lin. dlugi.. 

. Platki przewrotnie-Jajowo-podluzne ezyli fopatkowate, od kielicha 
blizko dwa razy dluzsze, 2ólte. Euszezyny szezuple, równowazkie: 
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ukosnie do góry wzniesione, doskonale 4graniaste, gladkie, okolo 
cala dlugie, pót linii szerokie, króciutka szyjka 1 blizna dwuklap- 
kowa uwienüczone. Ziarn w kazdéj komórce okolo 20 podluznych, 
rdzawych, jednym rzedem ulozonych. Szypulki o polowe od tusz- 
czyn krótsze. 

318. DIPLOTAXIS (*. WIELICHOTA. 

Kielich 4listkowy, otwarty, w nasadzie równy. Platków 
w koronie 4, nakrzyz osadzonych, paznogeiowatych, z brze- 
giem otwartym, eliptyeznym. Preciki bezzabkowe. Lusz- 
ezyna równowazka, splaszezona. 2komórkowa, 2scienna, 

0 Seianach. plaskawych, nerwem w posrodku oznaezonych. 

Szyjka ostrokregowa lub bardzo krótka. Blizna we dwie 
klapki wycieta. Ziarna jajowate, 2rzedowe. Listki wpodluz 
Zeiete, zeieciem korzonek obejmujaee. (0 »-). 

711. D. rENUIFOLI4: siliquis subpedicellatis erectis, stylo 
( W. szezuptoliscio- filiformi brevi aspermo, folis supre- 

: wa) mis integris infimis pinnati-partitis, - 
lobis linearibus integris pinnatifidis. 

DC. Syst. 1. 632. Ejusd. Prodr. 1. 
222. Spreng. Syst. 1. 915. B.F. Comp. 
II. 152. Sisymbrium tenuifolium Ln. 

Spec. Pollich, Palat. n. 621. Hoth, ' 
Germ. 11. 128. Willd. Spec. WT. 493. 
Enwm. Berol. p. 611... Hoffm. Flor. 
Germ.11I.49.. Schk. Handb.V. n. 1894. 
Pers. Syn. 1. 197. Lorek, Flor. Pruss. 
iab. 131, fig. (15. Brassica muralis 
Hudson, Flor. Angl. Sisymbrium syl- 

vestre Burmann. Sisymbrium. acre 
Lamar. Flor. fran. Eruca tenuifo- 

C) Od wyrazów 9uoc podwójny 1 xa&c rzed. 
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lia. Moench, Meth. 251. Eruca sylve- 
stris .DBlackwell. Erysimum  tenuifo- 

lium. Clatrville. Sinapis tenuifolia FE. 
Brown. Hort. Kewen. Brassica Eruca- 
strum Jeichenbach. Sisymbr. laevi- 
gatum JMWlld. Spec. WI. 500 (secun. 
Spreng.. Eruca tenuifolia perennis 
flore luteo Vaill. Paris. p. 50. 

W okolicach Sandomirza 1829 r. Kwitnie wle- 
cie 1 w poczatkach jesieni. 2]. 

Ma lodyge prosto-stojaca, gladka, waleowata, na stope, pólto- 

ry lub nieco wiecéj wysoka, znacznie galezista, o galeziach roz- 

pierzehlych. Liscie przedluzone, lancetowate, w nasadzie w ogo- 
nek zwezajace sie, na brzegu ostro-nieregularnie-zabkowane albo 
wceinane; dolne z nich sa zwykle pierzasto-dzielne lub pierzasto- 
sieczne, o dzialach równowazkich , odleglych, najwyzsze szezuple, 
zwykle równowazkie, cale; wszystkie cokolwiek spiezaste i zupel- 
nie gladkie. Kwiaty tworza wiérzcholkowe, bezlistne, prosto-sto- . 
jace, póznié] znacznie przedluzone grona. WKielich gladki, nieco 
rozwarty. Platki podluzne, cytrynowo-zólte, od kielicha dwa razy 
dluzsze. W $rodku miedzy precikami znajduje sie 4, malych, zie- 

lonawych gruczolków. duszezyny równowazkie, splaszezone, pro- 
ste, gladkie, okolo póltora cala dlugie, a przeszlo na jedne linia 

szerokie, szyjka krótka 1 blizna glówkowata, 2klapkowa zakonczo- 

ne. Seiauy ich po dojrzeniu na grzbiecie odznaczaja sie linig po- 
dluzna, mniéj wiecé] wyrazna, przez srodek idaca. Ziarna dosé li- 
czne, jajowate, rdzawe, dwoma rzedami w kazdéj komórce umiesz- 

czone. Szypulki gladkie, pod ostrym katem rozwarte, od Tuszezyn 

póltora lub dwa razy krótsze. 

319. SINAPIS. GORCZYCA. 

Kielich rozlozysty, w nasadzie równy. — Platków w ko- 
ronie 4, nakrzyz osadzonyeh, przewrotnie-jajowatyel. Eu- 

szezyna prawie-waleowata, 2komórkowa, 2scienna, szyjka, 
krótka, Spiezasta, albo dziobkowata, mieezowata, lub ostro- 
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kregowa, uwienezona. Seiany jj wklesle albo nerwem srod- 
kowym, nieco-wystajqcym na grzbiecie ozuaezone. .Ziarna 
w kazdéj komórce liezne, 1rzedowe, prawie-kuliste.  Listki 
wpodluz zgiete, zgieciem korzonek obejmujaee. (0 7;). 

719. S. ARVENSIS: siliquis glabris multangulis torulosis ro- 
(G. polna) ^ stro tenui subancipiti triplo- cpi Bus 

caule folhisque pilosis. 
JDC. Syst. 11. 615. Prodr.1. 219. Flor. 

fran. n. 4111. Sinapis arvensis L. Spec. 
Crantz, Austr. p. 46. Scop. Carn. n. 842. 
Pollich, Palat. n.642. — Roth, Germ. Yl. 

122. Wild. Spec. ME. p. 554.  Enum. 
Berol. p. 68... Krock. Siles. IL. n. 1100. 

- Kluk, Duke. WI. p. 82. Schk. Handb.tab. 
186 (fohum et fructus) Joffm. Flor. 

Germ. II. 59. Hayne, Arzneig.YL. tab. 14. 
Pers. Syn. Yl. 207. Bess. Gal. II. 88. 
Schlech. Berol. p. 859. - Spreng. Syst. II. 
913. BF. Comp. Yl. 151. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 134, f. 133, Sinapis siliquis 

multangulis toroso-turgidis rostro lon- 

eioribus Zn. Flor. Suec. n. 610. Sina- 
pistrum arvense Spach. Napus Agriasi- 
napis Spenner. Sinapi arvense praecox, 
semine nigro, foliis integris Vall. Paris. 
p. 184. 

Rosnie wszedzie, na polach miedzy zbozem, przy 

drogach, czasem w ogrodach migdzy warzywem 
1f. p. m. Kwitnie w ezerweu, lipe. (3) 

: Ma lodyge prosto-stojaca, galezista, waleowata, na stope lub 

póltory wysoka, gdzieniegdzie wlosem mianowicie u dolu porosla. 

Liscie dolne  mniéj wiecéj na klapki wycinane, albo prawie-liro- 
wate, zabkowane: wyzsze podluzne, zazwyczaj cale, na brzegu 
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tylko nieforemnie zabkowane, dolne rzadkiemi wloskami porosle 
i nieco szorstkie. wyzsze pospolieie gladkie. .K wiaty zólte, zebrane - 

w grona wiérzcholkowe. Kielich rozlozysty, gladki, zielono zólta- 
wy. Luszczyny gladkie, prosto-stojace, prawie walcowate, 1 !/? lub 

blizko 2 cale dlugie, na. powierzehni nerwami i1 zylkami wysta- 
jacemi wpodluz oznaczone, tak iz niby kafciaste sie.byé zdaja. 

Dziobek ostrokregowy, 5— 6 lin. dlugi, blizna dwuklapkowa zakon- 
czony. W kazdéj komórce znajduje sie 7—12 ziarn, kulistych, dro- 
bnych, brunainych, jednym rzedem ulozonych. Szypulki od lusz- 
czyn znacznie krótsze (3—95 lin. dlug.), pod ostrym. katem do osad- 
ki nachylone. : 

118. S. NIGRA: siliquis glabris laevibus subtetragonis pe- 
 (G.ccarna) dunculo adpressis, foliis infimis lyratis, 

summis lanceolatis integerrimis petiolatis. 
JDG. Syst. M. 608. Prodr. 1. 217. Flor. 

fran. n. 4109. Sinapis nigra Lon. Spec. 
Pollich, Palat.n. 648. Roth, Germ. 1I. 123. 

Villars. Plant. Dauph. WI. p. 339. Willd. 
Spec. II. p. 556... Enum. Berol. p. 687. 
Krock. Siles. Y. m. 1102. KTuk, .Dyke. VII. 
82. Hojfm. Flor. Germ. IL. 59. Pers. Syn. 
IL 207. ZHayne, Arzneig. VIIL. tab. 40. 
Bess. Enum. Volh.p. 28. Schlech. Berol. p. 
359. Aschers. Pharmac.t.2,f. 52. Spreng. 

Syst. I. 912. .B.F. Comp. Il. 151. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 135, fig. (35. Sinapis sili- 
quis glabris apice tetragonis Lin. Hort. 
Cliff. n. 838. Flor. Suec. n. 611. Drassica 
nigra Koch. Melanosinapis communis Spen- 
ner. Sinapi rapifolio' Vall. Paris. p. 184. 
Gorczyca pospolita: Sinapi Syren. str. 1203. 

Przytrafia sig gdzieniegdzie na polach, miedzy 

zbozem, okolo wsiów , Jakby dziko rosngca. Kwitnie 

od czerwca do sierpnia. (3) 
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"Luszezyny u tego gatunku sa szczupte, równowazkie, czworo- 
graniaste , zupelnie-gladkie, do osadki przytulone, na powierzchni 
mniéj wiecéj garbkowate, okolo 3/ cala dlugie, w wiérzcholku 
szyjka 17/, lin. dluga i blizna niewyraznie dwuklapkowa zakoriczo- 

ne. Ziarn w kazdéj komórce 4— 6, kulistych , drobnych, rdzawo- 
brunatnych. Szypulki owocowe na dwie linie. dlugie, gladkie. 
Kwiaty zólte, w gronach wierzcholkowych, przedluzajacych sie. 
Kielich gladki, kolorowy, rozlozysty. Roslina ta ezasem wzrost 
Judzki przewy2sza; lodyge ma walcowata, gladka, w górze rozga- 
lezioná; liScie nizeze wieksze, szerokie, prawie-lirowate, lub na 

klapki róznie podzielone; wyzsze podluzne, najwyzsze szczuple, 
lancetowate, równowazkie, zupelnie cale i pospolicie zwisle ; wszy- 
stkie sa. gladkie. Nasiona smaku ostro- -gorzkawego, do robienia 

musztardy i do wytlaczania oleju uzywane. 

714. S. ALBA: siliquis hispidis patentibus rostro ensifor- 
(G. biala) | mi subangustioribus, foliis lyratis cauleque 

subglabris. 
DC. Syst. II. 620. Prodr. Y. 220. Flor. 

fran. n. 4118. Sinapis alba Ln. Spec. 
Crantz, Austr. A6. . Villars. Plant. Dauph. 
III. p. 338. Willd. Spec. Hl. p. 555. Enum. 
Berol. p. 681. oth, Germ. Vl. 123. Krock. 
Siles. II. n. 1101. Kiuk, Dykc. MI. 82. 
Gaertn. de fructib. Y. p. 299, tab. 143, f. 
4. Schk. Handb. tab. 186 (fructus). Hoffm. 
Flor. Germ. ll. 59. Pers. Syn. IL. 207. 
Hayne, Arzneig. VIII, tab. 39. Spreng. Syst. 
1I. 913. ScMech. Berol. p. 359. B.F. Comp. 
II. 152. Lorek, Flor. Pruss. t. 135,f. 184. 
Sinapis siliquis hispidis rostro obliquo lon- 
gissimo ensiformi Ln. Hort. Chfj, 938. 
Napus leucosinapis Spenner. Leucosinapis 
alba ;Spach. Bonannia officinalis Presl. 
Rhamphospermum album Andrews. Ru- 

Tom li. 95 
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kiew albo gorezyea biala: Eruca hortensis 
Syren. stron. 1200. 

Dziko ro$nie w krajach Europy poludniowdj. 
U nas czasem w ogrodach sie zasiewa. Kwitnie 
w lecie. (2) 

Rózni sie od poprzedzajaeych , Bie coule) owocem ezyli lusz- 
czyna podlugowata , na powierzchni moeno-pogarbiana i szezecin- 
kami bialemi, roztwartemi dosé gesto-porosla; wierzcholek Jéj prze- 
dluza sie w dziobek plaski, mieezowaty, gladki lub drobnym, rzad- 
kim wlosem okryty, w wiérzceholku blizna dwuklapkowa zakonezony, 
Sama luszezyna dluga jest na 8—10 lin. dzióbek za$ cokolwiek 
od niéj dluzszy i w nasadzie troche szerszy. Kazda j6j sciana czyli 
klapka ma w sobie. 3 wydatne, podluzne nerwy, z których jeden 
ciagnie sie na grzbiecie, a dwa po bokach; miedzy niemi srodkuja 
czasem mniéj wyrazne zylki. Dzióbek podobniez z kazdéj strony 
ma po trzy nerwy, leez szcezuplejsze, do siebie zblizone i przez sam 
$rodek 1idace. W kazdéj komórce jest ziarn pospolicie 4, czasem po 
dwa lub 3, a bardzo rzadko 5. Ziarna sa podlugowato-kuliste, wiel- 
kie(E 4 lin. dlug.), gladkie, blado-zólte, czesto rdzawe lub brunatne. 
Szypulki owocowe na 3—4 lin. dlugie, prawie pod prostym katem 
rozwarte. Lodyga walcowata, rysowana, zwykle rzadkim wlosem 
okryta, czasem bardzo galezista (), na 1—3 stopy wysoka. Liscie 
gladkie lub mniéj wiecé] kosmate, lirowato- -pierzasto- -dzielne, wierz- 
cholkowa ich klapka najwieksza, okraglawa, nizsze bardziéj podlu- 
zne, wszystkie tepe lub nieco-spiezaste, weinano-zabkowane. K wia- 

ty zólte, drobne. Nasiona s4 nieco lagodnie]sze w smaku od czar- . 
néój; wytlaczaja z nich oléj 1 robia musztarde. (O uprawie gorczycy 
bialéj à czarnéj: Ogrod. Zigry, Ll. 61. Wodzicki lI. 481. 7zys z v. 
1821, 1V. 140. Oczapowski, Gospodar. wiejsk. Vl. 114. Kluk, 
JDyke, WI. 82. Reichart, Ogrod. warzyw. 353.). 

320. BRASSICA. KAPUSTA. i 

Kielich 4listkowy, w nasadzie roówny, wzniesiony, rzad- 

ko wpól-otwarty. Platków 4, nakrzyZ osadzonycli, przewro- 

C) W r. 1828 wyrost w moim ogródku z jednego ziarna potezny 
krzak tego gatunku gorczycy, który wydat 4582 wyksztalconych luszezyn; 
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tnie-jajowatyeh. "Preciki bezzabkowe. Luszezyna dluga, 
prawie waleowata, szyjka trwala, ostrokregowa, uwienezo- 
na, 2komórkowa, 2seienna, o Scianaeh wkleslyeh, czesto 
nerwem srodkowym na grzbiecie wpodluz opatrzonych. 

Ziarna w kazdéj komórce liezne, 1rzedowe, prawie - kuliste, 

Listki zarodka podluznie zlozone, korzouek obejmujace. (o 7»). 

715. D. OLERACEA: foliis polline glaucis subcarnosis repan- 
(A. ogrodowa) ^ dis lobatisve, etiam junioribus glaber- 

rimis. 

DC. Syst. WM. 583. Prodr. I. 213. 
Flor. fran. n. 4118. Brassica oleracea 
Lin. Spec. Crantz, Austr. 38. Scop. 
Carn. n. 840. Villars. Plant. Dauph. 

HII. p. 336. Wülld. Spec. II. p. 548. 
Enwm. Berol. p. 686. Kluk, Dykc. I. 
79. Krock. Siles.W. n. 909. Pers. Syn. 
II. p. 206. Schl. Berol. I. 351. Spreng. 
Syst. II. 909. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

134, fig. 131. Brassica radice caule- 
scente tereti carnosa Lin. Hort. Cliff. 
338. 

Uzyteczne to warzywo, wszedzie od najdawnie]- 

szych czasów w licznych podgatunkach 1 odmianach 
hoduje sie w ogrodach. Pierwotny jego szezep ma 
wyrastaé dziko na skalistych wybrzezach morskich 
Angli. Grecyt  Kwitnie w ezerw. g* 
W ogólnosci u tego gatunku korzeri mniéj wiecéj miesisty, dwu- 

letni, wypuszceza trzon czyli glab prosty, $cisly, pokryty zewszad 
lisciem duzym, zielonawym lub fioletowym, na brzegu wyginanym, 
troche miesistym , zupelnie gladkim , sinym pylkiem okrytym; naj- 
nizsze liScie sa ogonkowe 1 mniéj wiecéj wyeinane. W czasie kwi- 

przypusciwszy ze w kazdeéj 5 tylko byto nasion , DEED ilo$6 wszystkich 

wynosilaby okolo 23,000. 
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tnienia wyrasta zpomiedzy lici lodyga, ezesto na kilka stóp wyso- 
- ka, prosto-stojaca, zazwyczaj galezista. Dolne j6j li$cie sa lirowate, 
wyzsze podluzne lub lancetowate, bezogonkowe, nasada sercowa- 

ta pret obejmujace, cale, na obwodzie tylko zwykle drobno-zabko- 
wane. Kwiaty zóltawe lub biale, na wierzcholku lodygi wiecho- 
wato ulozone. Listki kielicha stulone. F;uszezyny prawie walcowate, 
"proste, na powierzchni bardziéj lub mniéj garbkami okryte, krótkim 
dziobkiem szydlowatym zakoüczone, 3 do 4 cali dlugie; zawieraja 
znaczna liezbe ziarn niemal kulistych, jednym rzedem w kazdéj ko- 
mórce osadzonych. 

Gówniejsze podgatunki pielegnowane w ogrodach, sq: 

4A. Kapusta zielona nieskladajaca sie (Brass. oler. acephala: 
caule tereti elongato, foliis expansis, racemis paniculatis DC. Syst. 
II. p. 583. Brass. olerac. viridis Lamar. Enc.), róine miewa odmia- 
ny co do ksztaltu 1 koloru li$ci, nigdy jednak w glowy sie nie 
skladajacych. Znaczniejsze z tych odmian sa: 

a) Kapusta pastewna (Brassica viridis procerior Lamar. Enc. 
Fran. chou cavalier. Chou en arbre. Grand chou vert), odznaeza sie 
lodyga galezista, czesto na trzy lub wiecé] lokcie wysoka, li$ciem 

dlugim, szerokim. Hoduje sie na polach, szezególnie w zachodniéj 
Europie, i glówna pasze dla bydla stanowi. Trwa ezestokroé do 

3 lub 4 lat. 
b) Jarmuz (Brass. ol. ac. sabellica v. selenicea: caule subsimpli- 

ci, foliis sinuato-lobatis, lobis multifidis DC. |. c. Brassica olerac. 

viridis brumalis Lamar. Ene. Fran. chou vert frisé. Chou frangé 
du Nord. Chou frisé non pommé), odznacza sie li$ciem na klapki 
wycietym , niniój wiecéj drobno poszarpanym 1 kedzierzawym. Co 
do koloru bywa zielony, brunatny, czerwonawy, granatowy, upstrzo- 

"nyit. p. (O hodow. $ uzyciu jarmuzu: Ogrodn. Zigry I. 13. Rei- 
chart , Ogrod. warzyw. 12. Kluk. Dykc. I. 80. Wodzicki, II. 488. 
Strumilio, Ogrody póln. wyd. 3,1. 119. Czepiüski, Ogrod. powsz. 
str. 194.). 

DB. Kapusta wloska albo sawojka lub sabaudka, ezasem fry- 
zurka zwana (Brass. oler. bullata: caule tereti subelongato, foliis 

junioribus subcapitatis demum patulis bullatis crispatisve, racemis 
panieulatis DC. l. c. Brassica oleracea sabauda JLin. Spec. Brass. 
capitata crispa et major Lamar. Enc. F*ran.chou pommé frisé: 
Chou de Milan. Chou de Savoie. Chou cabu frisé. Chou Pancalier); 
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mlode j6j li$cie skladaja sie w glowy niebardzo $cisle, pózniéjsze 

sa rozwarte i mniéj wiecéj beblowate, powzdymane, czasem sírze- 

piaste; grona kwiatowe wiechowate. Odmiany j X sa bardzo roz- 

maite. Tak co do pory: bywa wezesna lub pózniejsza; co do ksztat- 

tu: pospolita czyli okraglawa i podlugowata; co do koloru: zielona 

i zólta; nakoniec tu nalezy tak zwana kapustà bruxelska (Bras. bull. 

gemmifera), majaca glówki liczne, drobne, zielonawe, wyrastajace 

z katów li$ci wzdluz. caléj lodygi (Fan. chou de Bruxelles. Chou 
à mille tétes. Chou à jets etc.). (Reichart Ogrod. warz. 152 1 nast. 
Ogrodn. Zigry, l. 10. Wodzicki, II. 483.). 

C. Kapusta glowiasta zwyezajna (Brass. oler. capitata: caule 
tereti abbreviato, foliis concavis non bullatis in cápitulum ante flo- 
rescentiam congestis, racemis paniculatis D C. Syst. l. c. Brass. oler. 
capitata Lin. Spec. var. $; Fran. chou pommé. Chou en téte. Kapu- 
sta nasza w glowy skladana Syren. stron. 1115). Liscie jój wkle- 
sle, w piérwszym roku w $cisle glowy sie skladaja. Co do ksztaltu 
bywa rozmaita; albo foremnie kulista; albo z wierzchu przygniecio-- 
na; niekiedy przewrotnie-jajowata, eliptyczna lub jajowato - ostro- 
kregowa. Co do koloru: biala ezyli pospolita, majaca li$cie zewne- 
trzne zielonawe, wewnetrzne biale; czerwona, któréj wszystkie 
li$cie mniej wiecéj, szezególnie na zeberkach sa ezerwone lub pur- 

purowe. (O uprawie kapusty zwyczajnéj: Reichart, Ogrod. warz. 
136—150. Ogrod. Zigry I. 12. Kluk, Dykc. I. 19. Wodzicki, II. 
482. Strumillo, Ogrody póln. wyd. 3, I. 185. Trebicki, Informacya 
188. Czepiiski, Ogr. powsz. stron. 196 i nast.). 

D. Kapusta kalarepa (Brass. oler. caulorapa: caule ad origi- 
nem foliorum tumido subgloboso DC. Syst. L. c. Brass. olerac. 
gongylodes.Ln. Spec. Fran. chou-rave.) odznacza sie lodyga u do- 
lu nad korzeniem znacznie nabrzmiala, prawie kulista. Co do ko- 
loru jest biala, zielonawa i fioletowa (O uprawie kalarepy: Ogr. 
Zigry L 12. Reichart, Ogr. warzyw. 165. Kluk, JDykc. I. 81. 
Strumillo, Ogrody. pó£n. wyd. 3, I. 180. Czepiliski, Ogrodn. powsz. 
str. 194.). 

E. Kapusta kalafior (Brass. oler. botrytis: racemorum pedun- 
culis corymbosis confertis ante florescentiam valde carnosis abbre- 
viatis, floribus saepe abortivis 2 C. I. c. Brassi. olerac. botrytis n. 
Spec.). U tego podgatunku szyputki kwiatowe nie w grona wie- 
chowate, lecz w baldaszkogron sa ulozone, przed zakwitnieniem 

krótkie, miesiste 1 Scisle skupione. Kwiaty ezesto plonne. 
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* 

Dwie sa Jego odmiany: 
3) -Kalafior zwyczajny (Brass. olerac. botryt. cauliflora: caule 

humili,foliis oblongis coesiis, capitulis crassis terminalibus JC. l. c. 
Fran. chou-fleur.). Dorasta czasem ogromnéj wielkosci; wspomi- 
naja niektórzy o kalafiorach 40 fantów wazacych. 

b) Kalafior szparagowy ezyli brokwl; (Brass. oler. botryt. aspa- 
ragoides: caule elatiore, foliis coesiis elongatis , ramulis apice car- 
nosis (floribus abortivis) alabastra minima. gerentibus DC. l. c. 
Broccoli) którego nietylko paezki kwiatowe, jak poprzedzajacego, 
lecz i same wypustki ezyli galazki zgrubiale 1 miesiste, wybornéj 
naksztalt szparagów dostarcezaja Jarzyny. Co do koloru sa biade, - 
zwyezajne, i fioletowe ezyli rzymskie. ( O hodowan?u kalajfto. 4 bro- . 
kulów: Ogr. Zigry l. 1. 9. Reichart, Ogr. warz. 155—164. Kluk, 
Dyke. I. 80. Strumillo, Ogr. pófn. wyd. 3. I. 167. 180. Wodzicki, 
II. 484, 485. Czepiiski, Ogr. powsz. str. 200 1 nast.). 

116. D. cauPESTRIS: foliis. polline. glaucis subcarnulosis, 
(&. pelna) inferioribus novellis subhispidis ci- 

liatisve lyratis dentatis, caeteris cor- 
dato-amplexicaulibus acuminatis. 

DC. Syst. 1. 588. Prodr. I. 214. 
Ten gatunek od niektórych autorów 2 innermi czasem mieszany, 

od kapusty ogrodowéj i rzepaku tém sie rózni, ze ma dolne liscie 
zawsze krótkim, twardawym wlosem okryte, kiedy u tamtych wszy- 
stkie sa gladkie; od rzepy za$ odróznia sie liseiem sino-zielonym; 

prócz tego rzepa ma li$cie korzeniowe i dolne lodygowe, mniéj 
wiecéj chropawe, wlosem dluzszym, gestszym i szorstkawym okryte. 

JDwa sq glówniejsze podgatunki: 

A. Kapus. poln. olejna, zwana kapustnikiem, kolnikiem lub 
kolza , czasem niewlasciwie rzepakiem (Brass. campestris oleifera. 
Fran. colsat v. eolza. INiem. Raps. Wadice fusiformi exili, caule 

elongato D C. Syst. 1I. 588.). 

Brassica campestris Ln. Spec. Willd. Spec. ME p. 
556. Wahlenb. Flor. Lapp. p. 182. Hojffm. Germ. |. 

58. Spreng. Syst. lI. 909. — Brassica radice cauleque 
tenui, folis caulinis uniformibus cordatis sessilibus Ln. 
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Hort. Cliff. 339... Flor. Suec. edit. 2. p. 236. Brassica cam- 
pestris perfoliata flore luteo Loesel. Pruss. 29. 

Dziko ro$nie w Angli, Szkocyi, Hiszpanii, a po-- 

dlug $wiadeclwa Linneusza i Wahlenberga w Smo- 
landyi, Skanii 1 poludniowé] Laponii. "W naszym 
kraju nie wiem czyli gdzie rzeezywi$cie dziko wyra- 

sla. Kwitnie w ezerwcu ilipeu. (2) d — — 
Ma korzeüi pojedynezy, szezuply, twardawy. £odyge prosto-sto- 

jaca, na 1— 2 stóp wysoka, galezista, walcowata, calkiem gladka, 

sino-zielonawa. Liécie nieco miesiste, nizsze lirowate, zabkowane, 

pojedynezym, rzadkim, szezeciniastym wlosem, mianowicie pod 

. spodem na zylkach porosle; wyzsze bezogonkowe, nasada sercowa- 
ta pret obejmujace, szezytowato-przedluzone, cale, gladkie, na po- 
wierzchni równe, sino czyli modraw-ozielone. K wiaty zólte. Listki 
kielicha cokolwiek rozlozyste. Luszezyny prosto-stojace, waleowate 
lub niewyraznie czworograniaste , na powierzchni siatkowato-zyl- 
kowane, 1!/, —2 cal. dlugie, dziobkiem szydlowatym, w nasadzie 
prawie 4graniastym uwieniczone. Ziarna kuliste, brudno-czerwo- 

no-orzechowe. Kapustniku jest dwojaka odmiana, tojest: 1 jesien- 
ny (autumnalis) , zasiewa sie w koricu lata lub w jJesieni, a naste- 
pnego roku w lecie dojrzale ziarna wydaje. 2, wiosenny czjli 
woezesny (praecoa) , sieje sie na wiosne i tegoz roku przed jesienia 
dojrzewa. Obiedwie wybornego dostarezaja oleju; jesienny miano- 
wicie dla licznych ziarn i wielosci wydawanego oleju, przed rzepa- 
kiem i innemi olejnemi téj.gromady roslinami, niewatpliwe ma 
pierwszeristwo (O uprawie kapustniku czyli kolzy: leys z v. 1822, 
IV, 468. Piast, IX, 94. X, 12. Pam. rolniczo-techn. IV, 54, Ocza- 

powski, Gospodar. wiej. VI. 148. .Poczat. Gosp. Dürg. I. 194.). 
B. Kapus. poln. brukiew (Brass. campestr. napo-brassica: radi- 

ce tumida napiformi DC. Syst. II. p. 589. Brass. oler. napobras- 
sica Lin. Spec. Willd. Spec. WII. p. 549). Ma korzehi gruby, na-- 
brzmialy, liscie dolne szorstko-kosmate, wyzsze gladkie. Czesto 
mylnie z kalarepa za jeden uwazana gatunek, ale u téj ostatnicj 
nie korzeii, lecz lodyga nad korzeniem jirst nabrznoügiag miesista. 

Znaczniejsze odmiany brukwi sa: 
a) Zwyezajna (communis), majaca korzert bialy lub nieco czer- 

wonawy, nieforemnie kulisty, glab nad korzeniem i ogonki lisci ko- 



200 NIERÓWNO-SZESCIOPRECIKOWA 

rzeniowych zielonawe lub ezerwonawe, i zawsze mniéj wiecé] wy- 
paznie kosmate. 

b) Autabaga, ezyli brukiew szwedzka, lapoiska albo 26lta, od- 
znacza sie korzeniem tak zewnatrz jako 1 wewnatrz zóltawym, fo- 

remnié) kulistym, ogonkami li$ci korzeniowych mniéj kosmatemi. 
Odmiana ta powszechnie dzi$ od agronomów, jako dobra pasza dla 
bydla zalecana. (O uprawie brukwi à rutabagi ezytaj: Ogrod. Zigry 
I. 11. Reichart, Ogr. warz. 169. Kluk, .Dykc. I. 81. Wodzicki, II. 
481. IV. 168. Strumillo, Ogr. póln. wyd.3. I. 166. Trebicki, Inf. 
202. Oczapowski, .Pocz. G'osp. Dürg. II. 176.). 

717. B. RAPA: foliis radicalibus lyratis polline glauco de- 
(K. vzepa)  stitutis setoso-scabris, caulinis mediis in- 

cisis, summis integerrimis laevibus. — : 
DC. Syst. 1. 590. Prodr. I. 214. Dras- 

sica. Rapa Lin. Spec. Scop. Carn. n. 831. 
Willd. Spec. YII. p. 548. .Enum. Berol. p. 

686. Krock. Siles. YI. n. 1097. Pers. Syn. 
II. 206. Schlech. Berol. Y. p. 858. Spreng. 
Syst. II. 909. .B.F. Comp. 1I. 150. .Lorek, 
Flor. Pruss. t. 134, f. 130. Brassica aspe- 
rifolia 4 Lamar. Enc. DC. Flor. fran. m. 
4119. Brassica tuüberosa Salisbur. Prodr. 
stirp. Sinapis tuberosa Poiret. Sinapis Ra- 
pa Brotero, Flor. Lusitan. Napus Rapa 
Spenner. 

Wla$ciwa tego gatunku ojezyzna niepewna. 

Wszedzie utrzymuje sig w agradaeh. Kwitnie 

w Czerwceu. gj 
Ma korzeün miesisty, co do ksztaltu rozmaity, tródhie gorzkawy 

lub mniéj wiecéj slodki. £odyge na dwie lub wiecé] stóp wysoka, 

galezista, gladka lub przy saméj nasadzie szezecinkami porosla. 

Liscie korzeniowe na ogonkach osadzone, lirowate, szorstko- wlo- 
- siste, pylkiem sinym nieokryte (czem sie od innych gatunków ka- 

pusty dostatecznie rózni; wierzcholkowa ich klapka okraglawa, 
szeroka, zabkowana. Nizsze liscie lodygowe weinane, wyzsze po- 
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dluzne, nasada sercowata pret obejmujace, cale 1 gladkie. K wiaty 
blado-zólte, nieco mniejsze jak u kapusty zwyczajné], w grona 
rzadkie, wiechowate ulozone. Kielich rozlozysty. Luszezyny okolo 
cala dlugie, zawieraja nasiona kuliste, prawie rdzawo-czerwonawe, 
gorzko-ostrego smaku, niemal o polowe od z'arn kapusty mniejsze. 

Glówniejsze podgatunki vzepy, sq: 

4. Zwyezajna. Kulista, z wiérzchu przygnieciona (Brass. rapa . 
: depressa: radice sub collo tumida globoso-depressa, in radiculam 
tenuem subtus abrupte desinente D C. Syst. Il. 590. Rzepa okra- 
gla i wodnica Syren. stron. 1041); kofiezy sie u dolu szczuplym, 

pojedynezym ogonkiem. Co do wielkosci bywa rozmaita. Pliniusz 
1 Tragus widzieli tego podgatunku rzepy 40 funtów, a Amatus za 
$wiadectwem Kacpra Bauhina, przeszlo 60 funtów wazace. Dzis 
wielkie takie rzepy hoduja w Anglii i te pod nazwiskiem türnepsów 
s3 znajome. Co do koloru pospolicie Jest biafa; rzadko tak zewnatrz 
jako 1 wewnatrz zóltawa. W smaku bywa mniéj wiecéj ostra i go- 
ryczkowata, co od natury gruntu zdaje sie pochodzié. Sok Fino 
w korzeniu jest slodla. 

B. Podlugowata. (Brass. rapa oblonga: radice oblonga sensim. 
apice attenuata JD C. [. c. 591. Rolnik albo rzepa podlugowata slod- 
ka Syren. stron. 1043). Ma korzeái podluzny, wrzecionowaty, nie- 
znacznie ku koticowi zwezony, bialy. Smaku nie jest tak ostrego 
jak poprzedzajaca. Niekiedy takze do ogromnéj wielkosci dochodzi. 
Jakoz K. Bauhin wspomina o rzepie podlugowaté] na lokiec i pól- 
tora dlugiéj, a Mathiolus zapewnia 2e ciezar jéj do 30 funtów dojsé 
moze. (O hodowaniu 4 rozmaitém uzyciu rzepy ogrodowéj: Ogr. 
Zigry I. 39. Reichart, Ogr. »warz. str. 197. Kluk, JDyke. vosl. 1. 178. 
Strumillo, Ogr. pót. wyd. 3,1. 991. Oczapowski, Pocz. Gosp. Bürg. 
II. 178. Czepiriski, Ogr. powsz. str. 236). 

C. Hzepnica, ezyli rzepa olejna (Brass. rapa oleifera radice 
exili DC. L. c. Brassica. Napella Villars, Hist. d. Plant. Dauph. 
IiI. p. 334 var. A. zupelnie do rzepy podobna lecz korzeti ma 
szczuply. Hoduje se w niektórych krajach dla nasion oleistych. 
Sieje sie po Zniwie, a nastepnego roku w czerwcu dojrzale ziarna 
wydaje. 

718. B. NAPUS: foliis glabris polline caesio glaucescenti- 
(K. rzepak zi- bus, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifi- 

Tom II. 26 
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mowy) dis crenatisque, summis cordato-lanceola- 
tis amplexicaulibus, siliquis divaricato-pa- 
tentibus. 

JDC. Syst. 1I. 592. Prodr. T. 214. Bras- 
sica Napus JLin. Spec. Crantz, Austr. 38. 
Roth, Germ. 1I. 143. Willd. Spec. II. p. 
547. Enum. Berol. p. 686. .Krock. Siles. 
II. n. 1095. Pers. Syn. V. 206. Schlech. 
Berol. . p. 358. BF. Comp. IIl. 150. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 134, fig. 129. Bras- 
sica oleracea arvensis Lamar. Enc. Dras- 
sica oleifera. Moench, Meth. 253.  Sinapis 
Napus JBrotero, Flor. Lusit. Rapa Napus 
Miller. Napus oleifera Spenner. Brass. ole- 
rac. subspec. Spreng. Syst. II. 909. 

Rzepak zimowy (Fran. nayelte ou navetle d'hi- 
ver; Niem. Winterreps, Winterrübsaat, Rübenreps, 

Rübsen, Rübesaat), hoduje sig w wielu krajach dla 

nasion oleistych. Pierwotna té] rosliny oJezyzna nie- 
pewna. U nas w Krakow. ma prawie dziko wyra- 
slac. Kwitnie w poczatkach lata. 

Korzeü ma szezuply; lodyge prosto- stojaca, walcowata, liscista, 

czasem prawie grubosci malego palca dochodzaca, gladka, sinym 
pylkiem okryta, rozlozysto-wiechowata. Li$cie wszystkie gladkie 
(bez wlosków). szezególnié] pod spodem sino-zielone; korzeniowe 
lirowate, nizsze lodygowe pierzasto-wciete lub nieforemnie kar- 
bowane, mniéj wiecéj tepe; wyzsze coraz szczuplejsze, lancetowate, 
pret nasada sercowata obejmujace; najwyzsze zas prawie równo- 
wazkie. i pospolicie zupelnie cale. Kwiaty w dosyé dlugie grona 
zebrane. Listki kielicha zwykle na pól otwarte, zólto-zielonawe. 
Platki ciemno-zólte, z brzegiem przewrotnie-jajowatym , od paz- 
nogcia dobrze odznaczonym. — Nitki precikowe dluzsze od paznog- 
cia. Szypulki po dojrzeniu owoców pod katem ostrym rozwarte, 
!/, —1 cal. dlugie. E,uszezyny proste, walcowate, troche plaskawe, 

ku górze nieznacznie zwezone, po dojrzeniu garbkami na powierz- 
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chni mniéj wiecé] okryte, w wierzcholku dziobkiem ostrokrego- 
wym, prawie obosieczoym, podluznie rysowanym zakoüczone. 
Ziarna niemal kuliste, brunatno-rdzawe, gladkie, w $rednicy pra- 
wie na 1linig dlugie. Luszczyny bywaja czasem przeszlo 3 cale 
dlugie, lecz z tego sam dziobek 5 do 8 linij zajmuje. Zimowy rze- 
pak zasiewa sie w koücu lata lub ww jesieni, a nastepnego roku 
przed-zniwem dojrzewa. 

119. B. PRAECOX: folis glabris polline coesio glaucescen- 
(. rzepak letnz) tibus, radicalibus caulinisque inferiori- 

(*) bus lyratis, summis cordato-lanceolatis 
amplexicaulibus crenatis, siliquis ere- 
ctis. 

JDC. Syst. IL. 593. Prodr. I. 214. 
Brassica olerac. praecox Spreng. Syst. 
IL. 909. 

lzepak letni (Fran. navelte d'été, Nem. Sommer- 
Reps, Kohl- Reps, Sommerrübsaat) , najpospoliciéj 

uprawia sig w naszym krajt  Kwitnie w czerwcu 
i lipeu. (3) 

() W zadnym podobno rodzaju krzyZowych roslin, nomenklatura 
nie jest tak zawiklana i tak watpliwa, jak w r. Brassica, mianowicie 

w oznaczeniu gatunków, podgatunków i odmian olejnych, w róznych 
okolicaeh hodowanych. Niejednostajno$ó6 ztad wynikajaca postrzegam 
prawie we wszyslkich autorach cudzoziemskich, a jeszcze wieksza widze 
w dzielach naszych botaników i agronomów, gdzie w nadaniu nazwiska 
jednéj i téj saméj ro$linie i odniesieniu jéj do gatunku systematycznego, 

Zadnéj pewno$ci ani zgody znalezé nie mozna. Dlatego z pism takowych 
niepodobna mi byto wyrozumieé do którego gatunku z niewatpliwa pe- 
wno$cia odnosi sie i jak sie zowie wlaSciwie u naszych pisarzów ta olej- 
na ro$lina, któréj obszerne ezestokroé any zasiewaja gospodarze w gu- 

bernii Augustow. Podlas. Ptock. a zapewne i w calym kraju, któréj ziar- 
na wszyscy wla$ciciele dóbr, wYoScianie i handlujacy nasionami oleistemi 
statecznie rzepakiem letnim, lub po prostu rzepakiem nazywaja. Kluk 
zowie rzepakiem gat. Brassica napus L. wspominajac, Ze dwie sa jego 
odmiany, tojest jara i ozima. P. Dembosz (Tentamen Flor." Cracov. medic. 
p. 153), nazwisko rzepaku podobniez zachowuje dla Brass. napus. dzie- 

lac go na dwie odmiany: « oleifera, 8 esculenta; w pierwszéj mie$ci rze- 
pak zarówno zimowy jako i letni, w drugiéj brukiew. W opisaniu roslin 
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Korzeüt pojedynezy, szezuply, bialawy, 3 do 4 cali dlugi, gdzie- 
niegdzie rzadkiém, drobném wlóknem okryty, pionowo w ziemie 
wehodzacy, twardy, prawie drzewiasty. fodyga zwyczajnie na lo- 
kieó wysoka, mniéj wiecéj galezista, prawie walcowata, gladka, 

sino-zielona. Galezie wyprostowane, niebardzo rozlozyste. Liscie 
wszystkie mianowicie na dolnéj powierzchni sino-zielonawe, glad- 
kie, cokolwiek miesiste; korzeniowe i nizsze lodygowe, 4 do 5 cali 

dlugie, lirowate, tojest na poprzeezne, ku dolowi stopniowo coraz 
mniejsze klapki weiete; wierzcholkowa klapka rozszerzona, tepa, . 
nieforemnie zabkowana ; wyzsze bezogonkowe , podluzne , nasada 
sercowata pret otulajace. na obwodzie nieforemnie grubo zabko- 
wane; najwyZsze szczuplejsze, lancetowato-przedluzone i zwykle 
zupelnie cale. Kwiaty ciemno-zólte (mniejsze 1 ciemniejsze jak 
u ogniku), troche pachnace, z poezatku gesto zebrane, pózniéj two- 

Litewsk. Jozef Jundzilt (stron. 275) rzepak zimowy odnosi do gat. Brass. 
olerac. var. oleifera; rzepak brukwiowy do Brass. olerac. var. napus; 
rzepak letni do Brass. oler. var. praecox. P. Qczapowski (Gospodar. wiejs. 
VI. 151), hazwe rzepaku kladzie przy gat. Brassica campestris, a Bras- 

sica napus nazywa rzepnikiem, robiac na dole (str. 150) uwage, Ze wta- 

$ciwiéj byloby ten drugi nazwaé rzepakiem, a pierwszy kapustniakiem 
lub eerzoskwiq. P. Wyzycki, jeszeze bardziéj cala te rzecz gmatwa, bo 
rzepakiem letnim zowie gat. Brass. napobrassica (Zielnik I. 330), a przy 
Brass. oler. napus. ktradzie nazwe polska rzepnik pospolity, utrzymujac, 

 Zeto jest rodzaj brukwi (nawet gatunkiem brukwi byé nie moze, bo ona 

" .osobnego rodzaju nie stanowi), Ze uprawa jego bardziéj jest upowsze- 
chniona anizeli rzepaku (którego? i gdzie?). Nakoniec p. Jastrzabowski 

Kalendarz powszech. 1839 str. 28. 1847, str. 10). Brassica napus brzo- 
skwiq, a Brass. campes. oleif. rzepnicg nazywa it. d. W takiém pomie- 
szaniu nazwisk, nie mogac nic pewnego upatrzyó, ani przekonaé sie 

z opisów (bo takowych w autorach wspomnionych albo wcale nie ma , 
albo bardzo niedoktadne), o tozsamos$ci gatunku lub odmiany tych olej- 
nych roslin, trzymalem sie $ciéle w ich oznaczeniu dziela Dekandola 
(Regni vegetab. Syst. natur.), który wiele nad cala tà familia pracowat 
i gruntownie ja zbadal; co za$ do nazwisk polskich, te przyjatem takie, 
jakie gospodarze tutejsi zwykle im nadaja. Wszakze i ja w oznaczeniu mo- 
glem sie pomylié, bo zdeterminowanie tych roslin nie jest tak Iatwe, dla 
wielkiego ich podobiehstwa do siebie i róznych odmian po$rednich, wy- 
nikajacych z pomieszania wzajemnego, do którego wszystkie niemal krzy- 
-Zowe wielce sa skIonne.. Dlatego chociaz autorowie pisza, Ze rzepak ró- 

wnie zimowy jako.i letni, s3 roslinami calkiem gfadkiemi, bez wLosków; 

ja jednak u wielu indywiduów postrzegam (jak to w opisaniu wspomnia- 
tem), li$cie dolne krótkim, rzadkim, szczeciniastym wtIosem okryte; cza- 
sem nawet i lodyga u dotu takiez ma szczecinki; w ksztalcie li$ci widze 
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rza rzadkie, proste, na wierzcholku galezi i lodyzi osadzone zrona. 
Listki kielicha w mlodosci zielonawe, pózniéj zólte, prawie równo- 
wazkie, od paznogci troche dtuzsze, tepe 1 bardziéj lub mniéj roz- 
lozyste. Platki z brzegiem odwrotnie-jajowatym lub podluznookra- 
glawym, od paznogcia dluzszym i dobrze od niego odznaczonym. 
W nasadzie precików daja sie widziéc eztery drobne leez wyrazne, 
ciemno-zielone gruczolki miodnikowe. Krótsze preciki znacznie 
od dluzszych odchylone. Luszezyny niemal pionowo na szypul- 
kach wsparte, po zupelném dojrzeniu 1—2 cal. dlugie , plaskawo- 
walcowate, na powierzchni garbkami dosé wydatnemi okryte i zyl- 
kami siatkowato przerosle. Dziobek prawie ostrokregowy, nie- 
wyraznie obosieczny, okolo pól cala dlugi. Ziarna niemal kuliste, 

drobne, brudno-rdzawe. Niektóre indywidua maja, osobliwie 
w mlodosci, najnizsze li$cie na obwodzie, ogonkach i zeberkach, 

rzadkim, krótkim, szezecinkowatym wlosem okryte. Wyzsze za- 
wsze sa sladkie. 

Uwaga. Ze scislego porównania tych dwóch rzepaków, wniesé 

mozna z wielkiém do prawdy podobierstwem, ze ten ostatni jest 
tylko odmiana piérwszego; zupelnie bowiem do niego podobny; 
wzrost tylko ma nie tak bujny, lisó mniejszy. luszezvny krótsze 

takze znaczne róznice i t. p. Czyli to sa state odmiany. ezy tylko przy- 
padkowe. od gruntu pochodzace, nie $miem rozstrzygnaé. Zrobilby 
przeto wazna przystuge. tak gospodarzom jako i botanikom naszym ten, 

ktoby majaec sposobno$€, zajat sie porzadna monografia wszystkich olej- 

nych téj familii roslin u nas uprawianych, a ujawszy je w karby s$cistosci 
botanicznéj, oznaczy! kazdy gatunek systematycznie, wykrywajac stale 

cechy ezyli róznice badz w kwiatach. badz w owocach 1 ziarnach, badz 

w innych ezesciach i wszystko fizurami obja$niajac; gdyby nadto wska- 
zal w jakiéj okoliey ten lub ów gatunek i na jaka skale jest uprawiany, 

zasiegznal od praktyeznych miejscowych gospodarzy wiadomosci tycza- 

cych sie uprawy i warunków korzystnego pielegnowania, zebra! w koh- 

cu nazwiska, pod jakiemi te rosliny w róznych prowincyach polskich sa 
znajome (bo i to oddawna jest pozadaném dla porozumienia sie wzaje- 

mnego); taki mówie, przysluzylby sie nam agronomia prawdziwie krajo- 
wa, daleko uzyteczniejsza, niz obszerne wyciagi z dzie! Schwertz'a, 

Thaer'a lub Blocka, których rady i przepisy. jako niezastosowane ani do 
naszego gruntu, ani do klimatu, ani do miejscowych okoliczno$ci, nie 

wiele przynie$é moga dla gospodarzy polskich korzy$ci. Badajac takim 

sposobem ten przedmiot; moZeby sie przytém wykryly w niektórych oko- 
licach i inne jakie olejne gatunki, nie w calym kraju gospodarzom zna- 
jome. Opróez bowiem kapustniku zimowego, rzepaku zimowesgo i letnie- 
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i szezuplejsze, ziarno nakoniec drobniejsze. Chociaz zimowy wiek- 
szy plon ma przynosic, hodowanie Jednak jego w Augustowskiém 
w wielu miejscach zupelnie zarzucono, bo pomijajac inne niedogo- 
dno$ei z uprawy jego wynikajace, niektórych zim calkiem marznie, 
lub podezas mokréj wiosny wymaka i gnije. Letni wiec powsze- 
chnie tu sieja. Najstosowniejszy grunt pod niego, jak slyszalem od 
gospodarzy praktyeznych, jest lekki zytni, $wiezym nawozem upra- 
wiony, albo po zbiorze kartofli pozostaly. Na takiéj glebie, przy- 
zwoicie zasiany, rosnie pieknie 1 czysto, tojest bez chwastu; lodygi 
dostaje moze od gesiego pióra grubszéj, mocno rozgalezioné;j i licz- 
nym owocem okrytéój; przeciwhie na ziemi niestosownéj, mianowi- 
cie w nizinie, zarasta chwastem 1 latwo podezas sloty wiosennéj 
wymaka. Zasiewa sie od maja do polowy ezerwca, w koricu za$ 
lipca lub w poezatkach sierpnia wegietacya koüezy, ustepujac grun- 
tu oziminie. 

331. RAPHANUS. RZODKIEW. 

Kielieh stulony, 4listkowy, o dwóch listkach w nasadzie 
niemal woreezkowato-wkleslyeh. Platków eztery, krzyZowo- 

osadzonyeh, paznogeiowatyeh , z brzegiem odwrotnie-jajo- 
watym, w wiérzcholku niekiedy wyeietym. Preciki bezzab- 
kowe. ELuszezyna korkowata lub skórkowata, na Sciany 

wpodluz niepekajaea, dziobkiem szydlowatym uwienezona, 

juz prawie ostrokregowa, na powierzchni jednostajua, w mlo- 
dosei przegroda gebezasta na dwie komórki podluznie roz- 
dzielona; juz waleowata, po dojrzeniu jakby z paciorków 
uformowanua i na poprzeezne stawy ezyli ezlonki jednoziar- 
nowe pekajaea. Ziarna kuliste, jednorzedowe, wiszace. 
Listki zarodka podluznie zlozone, korzonek obejmujage. (0 7» ). 

120. B. SATIVUS: siliquis teretibus torosis acuminatis vix 

(HR. ogrodowa) pedicello longioribus. 

go, naleZ4 tu jeszceze kapustnik letni, tudziez rzepa olejna (Brassica rapa 
oleifera), rzodkiew olejna (Raphanus sativus oleifer), Inianka siewna (Ca- 
melina sativa); lecz nie wiem czyli güzie v w naszym kraju na skale gospo- 

darska sa uprawiane. 



TETRADYNAM!A. 207 

DC. Syst. YI. 663. Prodr. I. 228. Flor. 
fran. 4107. Raphanus sativus Lin. Spec. 
Crantz, Austr. 31. Willd. Spec. WI. p. 560. 
Enum. Berol. p. 688. Moench, Meth. 216. 

Schk. Handb. Y. p. 281. Krock. Siles. T. n. 
1103. Pers. Syn. Il. 208. Schlech. Berol. 
p. 9360. Spreng. Syst. Il. 855. Szubert, 
Rozpr. o skl. nas. 132. t. 2, f. .N. (ziar- 
no). Rzodkiew: Raphanus Syren. str. 1046. 

Ma pochodzió z Chin, Japonii 1 Azyt zachodniéj. 

W  ogrodach wszedzie sig utrzymuje. Kwitnie 

w ezerweu. (») gd 
Ma lodyge prosto-stojaca, galezista, szorstka w dotknieciu. Li- 

scie ogonkowe, szczeciniastym, krótkim wlosem mianowicie dol- 
ne okryte, na klapki podluzne lirowato-podzielone; wiérzcholkowa 
wieksza, wszystkie zabkowane. Kwiaty-biale, zylkami purpurowe- | 
mi lub czarnemi ubarwione, niekiedy czerwonawe lub fioletowe. 

Luszczyna okolo póltora cala dluga, walcowata, niemal-ostrokre- 

gowa. gebezasta, jednostajna, u dolu nieco wydeta, wewnatrz na 

dwie komórki przedzielona. Ziarna prawie-kuliste, brunatne lub 

brudno-ezerwonawe. 

Dwa, sq. glówne podgatunki vzodkwa. 

A. Radysa lub radyska czyli rzodkiew miesieezna (Raphan. ra- 
dicula: radice plus minus carnosa, alba, rosea aut rubra D C. Syst. 

1I. 663. Raphanus radicula Pers. L. c.). Odznaeza sie korzeniem mniéj 

wiecéj miesistym, bialym, rózowym]lub ezerwonym. Odmian ma trzy: 
a) Okraglawa (rotunda), majaca korzeá bardziéj lub mniéj ku- 

listy, juz tak zewnatrz jako i wewnatrz bialy, juz zewnatrz tylko 
ciemno-czerwony lub fioletowy, juz nakoniec zewnatrz i wewnatrz" 

blado-rózowy. 
b) Podlugowata, (oblonga), najpospolitsza. w ogrodach, podlu- 

inym, miesistym korzeniem odznaczajaca sie. Co do ksztaltu, ko- 
rzefi ten bywa prosty lub mniéj wiecéj skrecony. Co do koloru, 
zewnatrz i wewnatrz bialy lub blado-rózowy, albo zewnatrz tylko 

ciemuo-czerwony. Co do czasu wyrastania, wezesny lub pózniejszy. 
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c) Olejna albo chikska (Raphan. chimensis oleiferus annuus 
Lin. Spec.). Odmiana ta z Chin. majaca pochodzié, najmniéj zdaje 
sie oddalaé6 od pierwotnego szcezepu tego gatunku, a nawet sama 
za takowy uwazaé sie moze. Korzen jéj nie jest nabrzmialy jak 
u tamtych. leez szezuply, przedluzony, foremniéj ostrokregowy, 
bialy lub tylko przy nasadz:e lodygi ezerwonawy. /«Lodyga i galezie 
tezsze, li$é wiekszy 1 bardziéj kosmaty. K wiat okazalszy, czerwono- 

fioletowy, pózniéj bielejacy, czasem zaraz po rozwinieniu bialy. 
Zreszta luszezyny ma dluzsze Jak u tamtych, 10— 12. a niekiedy 
15—18 nasion zawierajace. Hoduje sie w niektórych krajach, bo 
z Jéj nasion obfity 1 dobry wybija s:e olé. 

Uwaga. Na tym podgatunku rzodkwi (Jak mówi Dekandol), 
najwidocznié] postrzega sie to prawidlo, 'do-wszystkich niemal ro- 
$lin krzyzowych zastosowaé sie dajace: Ze odmiany jakiego-badz 
gatunku. majace korzet gruby i miesisty, daleko mnié] wydaja na- 
sion od tych których korzen jest szezuply i suchy. Dlatego piér- 
wsze hoduja sie w ogrodach jako warzywo, drugie uprawiaja sie 
na polach jedynie dla wytlaczania z ich nasion oleju. 

B. Murzynka, czyli rzodkiew wielka czarna (Raphan. niger, ra- 
dice carnoso-compacta duriuscula sapore acerrima .D C. Syst, II. 
665). Ma korzeri miesisty z substancyi $cisléj, twardawéj, smaku 
ostrego. Odmiany j6j sa: 

a) Pospolita (vulgaris), majaca korzeá podluzny, zewnatrz 
czarny, w srodku bialy. j 

b) Okraglawa (rotundus), z korzeniein okraglawyin, zewnatrz 
podobniez czarnym, w srodku bialym. 

c) Szara (griseus), któréj korzet odznacza sie po wierzchu 

kolorem szarym. 2 

d) Bala (albus), z korzeniem kulistym, przygniecionym, tak 

zewnatrz jako i wewnatrz bialym. 
(OQ Ahodowaniu: rzodkwi: Ogrodnie. Zigry L. 3T. Reichart, 

- Ogrod. warzyw. 204—212. Kluk, Dykc. III. 13. Wodzicki. II. 
'480. Strumilto, Ogrody pólnoc. wydanie 3. I. 219. Piast, VII. 
49. O uprawie rzodkwi chikskiéj: Kurowski, Kalend. roln. z r. 

1838. Czepiáski, Ogrodn. powsz. str. 238). 

72]. R. RAPHANISTRUM: siliquis. unilocularibus articulatis 
(KR. lopucha) striatis. 9— 8spermis stylo longio- 

ribus, foliis simpliciter lyratis. 
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DOC. Syst. V. 666. — Prodr. I. 229. 
Flor. fran. n. 4108. Raphanus Ha- 
phanistrum Lin. Spec. Crantz, Austr. 
9T. Pollich, Palat.n. 644. Roth, Germ. 
IL 99. Villars, Plant. Daujph. WI. p. 
309. Wild. Spec.llL. p. 560. Enum. 
Berol. p. 688. Krock. Siles. YI. n. 1104. 
Schk. Handb. 2, p. 288, tab. 188. 

Hoffm. Germ. Yl. 60. Kluk, Dyke. YI. 
14. Hayne, Arzneig. IL tab. 15. Pers. 
Syn. II. 209... Schlech. Berol. p. 360. 
&pren. Syst. ll. 855..BF. Comp. M. 
155. Lorek, Flor. Pruss. tab. 134 , f. 

792. Raphanus siliquis terretibus ar- 
ticulatis laevibus unilocularibus Ln. 
Flor. Suec. n. 612. Raphanus sylve- 
stris Lamar. Plor. fran. Rapistrum 
arvense Alliono, Flor. Pedem. Rapha- 

nistrum Lampsana Gaertn. de früctib. 
II p. 300, tab. 143, fig. 6. Rapha- 
nistrum  innocuum J/oench, Meth. 

217. Bess. Gal. lI. p. 6. Durandea 
unilocularis Delarbre, Flore d' Auver- 

gne. haphanus infestus Salisb. Prodr. 
stirp. Raphanistrum segetum aum- 
gar. Plant. Transylv. Raphanus arti- 
culatus Stokes, Bot. Med. Raphani- 

strum. arvense Wallr. Sched. critic. 
I. 936. Raphanistrum segetum flore 
luteo v. pallido, et Raphanistrum ar- 
vense flore albo Vaill. Paris. p. 111. 

Rosnie obficie na polach miedzy zbozem. Kwi- 
inie w lecie. (*) 

Tom II. 28 
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Lopucha, ezasem ognikiem lub $wirzepa zwana , niektórych lat 
w takié] wyrasta ilosci, iz podezas. kwitnienia cale pola siarezysto- 
zóltym ubarwia kolorem. Lodyga jéj prosta, na stope lub wiecéj 
wysoka, galezista, wstecznie-szorstkim i kolacym wlosem miano- 
wicie u dolu pokryta. Liscie lirowate, czyli przy nasadzie pierza- 
sto-sieczne, a w wierzcholku wielka, przewrotnie-jajowata, tepa, 

na brzegu nieforemaie-zabkowapa klapka zakoüczone ; wyzsze je- 
dnak sa ezestokroé cale, na brzegu tylko nieregularnie - zabkowa- 
ne, przewrotnie-]ajowate. wszystkie szorstkie 1i wlosem krótkim 
mniéj wiecéj okryte, $wiatlo-zielone. Kwiaty wieksze jak u gor- 
ezycy polnéj, pospolicie blado-zólte czyli siarczyste, czasem biale, 
czarniawemi Zylkami oznaczone; odmiana za$ z kwiatem czerwo- 
nawym rzadko sie przytrafia. Kielich stulony, !/j cal. dlugi. Owo- 
ce czyli luszezyny w mlodosci sq waleowate, na powierzchni jedno- 
stajne, pózniéj dopiero podezas dojrzewania staja sie czlonkowate, 
niby z paciorków uformowane, dlugim, ostrokregowym dziobkiem 
zakoüezone, gladkie. W kazdym stawie jedno, prawie - kuliste 
ziarno. Szezególna budowa i ksztàlt tego owocu, rózni ja od wszy- 
stkich naszych téj.gromady roslin; a mianowicie od gorczycy pol- 
néj, do któréj z ogólnéj postaci dosyé jest podobna. 

E io 



GROMADA XVI JEDNOWIAZKOWA. 
HMONADELPHIA. 

Red pigcioprecikowy | (Pentandria). 

32992. ERODIUM. DZIEBRENOSEK.: 

Kielich 3listkowy. Platków w koronie 5, foremnyeh lub - 
nierównyceh. Preeików 10, nitkami u' dolu w wiazke spojo- 
nych: pieé zupelnych, pieé niezupelnyeh, tojest. glówek nie- . 
majacych i naprzemian z tamtemi osadzonych. Gruczolków 
miodnikowych 5, w nasadzie plonnyeh preeików. Owoeów 

9, jednoziarnowyeh, torebkowatych, wkolo szyjki umocowa- 
nyceh. Kazdy znich przedluza sie w ose, wewnatrz kosmata» 
po dojrzeniu sprezysto-spiralnie skrecona. 

122. E. crcUTARIUM: caule prostrato aut diffuso hirto, fo- 
CD. pospolity) his pinnatisectis, segmentis sessilibus 
: pinnatifidis incisis acutisve, peduncu- 

lis multifloris, petalis inaequalibus. 

JDC. Prodr. Y. 646. — Flor. fran. n. 
45892. Willd. Spec. WI. 630. Enum. 
Derol. p. 699. — Hoffm. Germ. M. 60. 
Pers. Syn. YI. 224. Spreng. Syst. VIL 
34. Bess. Gal. VM. 90. ;Schlech. Berol. 
1. 361. BF. Comp. Il. 156.  Lorek, 
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Flor. Pruss. tab. 135, fig. (36. Ge- 
ranium cieutarium Lin. Scop. Carn. 
n. 859. Krock. Siles. n. 1106. Gilib. 
Lith.n. 200. Schk. Handb. tab. 190 b. 
Geranium pedunculis multifloris , ca- 
lycibus pentaphyllis, floribus pentan- 
dris, foliis pinnatis incisis obtusis Lin. 

Flor. Suéc.n. 625. Geranium cicutae- 
folio minus et supinum Vaill. Paris. 

Myr ice 

Bardzo pospolita roslina na polach piaszezystych, 
nieurodzajnych, przy drogach, niekiedy na lakach 
| pastwiskach. Kwitnie przez wiosne i lato. (-) 

Wielkosé miewa rozmaita: niekiedy ledwie na cal jest wysoka, 

ezasem stopy lub wiecéj dorasta. Lodygi ma. galeziste, wlosem 
rzadkim, odstajacym pokryte, do ziemi przytulone lub mniéj wiecéj 
proste. Liscie pierzaste, listki podluzne, naprzeciw lub naprzemian- 
legle, h. krótko-ogoneczkowe lub bezogoneczkowe , rozmaicie wci- 
nane, o weieciach tepych lub troche spiezastych, wlosem króciut- 
kim poroslych. Kwiaty w baldaszek na dlugiéj szypulce zebrane, 
w liezbie 2, 3, 4, 6 lub nieco wiecéj; szcezególne ich szypulki ko- 
smate, po dojrzeniu zwisle, w nasadzie maleükiemi przysadkami 
opatrzone. Korona blado-purpurowa, od kielicha wieksza lub jemu 
wyrównywajaca.  Trzy jéj wyzsze platki sq nieco wieksze od 
dwóch nizszych , wszystkie w nasadzie wlosem krótkim okryte, te- 
pe. Torebki podluzne, przewrotnie-ostrokregowe, kosmate, wkolo 
szyjki umieszezone i za pomoca dlugich o$ci do nié] przymocowane. 
Osé na stronie wewnetrznéj diugim, bialym wlosem jest okryta, 
a po dojrzeniu spiralnie sie skreca. 

Odimiany czesciéj dajace sig widzi, sq: 

a) JBiedrzericowaty (pimpinellaefolium), .odznacza sie lodyga 
z poczatku lezaca, póZniéj; nieco-wzniesiona, li$ciem dlugo-ogonko- 

wym, korona prawie-dlugosci kielicha. 'Odmiana ta, za osobny od 
niektórych poezytana gatunek (Zrodium pimpinellaefolium Willd. 
Spec. Ill. 630. Hoffm. Germ. YI. 61. Pers. Syn. ll. 224), przytra- 
fia sie na Takach. 
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b) Wezesny (praecox), bezlodygowy, o listkach mniéj weina- 
nych, platkach od kielicha wiekszych. W'yrasta w miejscach su- 
chych, na slotce wystawionych. 

c) Kosmaty (pilosum), majacy wiele mniéj wiecéj rozpostar- 
tych lodyg. Wszystkie jego czesci siwemi wloskami sa porosle, tak 
iz cala roslina bialawa byé sie zdaje. Listki na bardzo drobne wcie- 
cia podzielone. Kwiaty nieliczne, lecz ciemniejszéj ezerwonéj far- 
by. Przytrafia sie na miejscach otwartych, piaszezystych. 

d) Szalejowaty (cicutaefolium), ma Iodygi nieliczne, listki bezo- 
zoneczkowe, na szersze i tepsze wciecia podzielone. Kwiaty blado 
rózowe. Odmiana ta, wieksza od poprzedzajacych, ro$nie na miej- 

scach otwartych. 

Rized dziesigcioprecikowy (Decandria). 

323. GERANIUM. A20DZISZEK. 

Kielich 3listkowy, foremny. Platków 5, foremuych. Pre- 
eikow 10, zupelnyeh, naprzemian wiekszych. Gruezolki 
miodnikowe: w nasadzie wiekszych precików. Owoce toreb- 

kowate, lziarnowe, za pomoca, osci wewnatrz nagiéj do szyj- 

ki w okrag przymocowane. Po dojrzeniu os6 wraz z toreb- 
ka, od nasady ku wierzeholkowi odrywa sig od szyjki i lu- 
kowato sie zgina. (Liscie dloniasto-weinane. Szypulki 1— 
2kwiatowe). 

A) Trwale, o seypulkach l1Lewiatowych. 

123. G.sANGUINEUM: caule erecto aut diffuso ramoso , pe- 

(D. ezerwomy) | dunculis axillaribus (unifloris) petiolo 
multo-longioribus medio bibracteola- 
tis, folis oppositis 5partitis, lobis 
3fidis, lobulis linearibus. 

JDC. Prodr. Y. 639. Flor. fran. n. 
4541. Li. Willd. Spec. MI. 697. 

Enum. Berol.p. V18. Roth, Germ. M. 
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145.  Krock. Siles. n. 1123... Hoffm. 
Germ. Il. 61. Pers. Syn. II. 234. Bess. 
Gal. M. 96. Spreng. Syst. IH. 71. BF. 
Comp. II. 151. Schlech. Berol. 1. 364. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 135, fig. 138. 

.. Geranium pedunculis unifloris, foliis 
quinquepartitis trifidis orbiculatis 
Lin. Flor. Suec. n. 616. Geranium 
sanguineum maximo-flore Vaill. Pa- 
ris. p. (9. inis 

W lasach, gajach, zaroslach, mianowicie na -miej- 

scach suchych, wzgórkowatych. . Kwitnie od czer- 

wca do wrzesna. ^]. 
Bardzo latwy do poznania po szypulkach cienkich, dlugich, 

Ikwiatowych, wpos$rodku dwiema malemi przeciwleglemi, kosma- 
temi przysadkami opatrzonych. Korona pieknéj, czerwono-purpu- 
rowéj barwy, od kielicha znacznie dluzsza. Platki jéj w wierz- 
cholku cokolwiek wyciete. Korzeüi gruby, twardy, prawie-drzewia- 
sty, dosé gleboko pod ziemia rozposcierajacy sie. Lodyga prosta, 
nieco-galezista, na stope, póltory lub wiecéj wysoka, niekiedy czer- 
wonawa. Liscie ogonkowe, przeciwlegle, gleboko na 5 klapek 
podzielone, a kazda klapka weieta jest zwykle na 3 równowazkie, 
niemal tepe lub troche spiczaste dzialy. Cala przytém roslina (mia- 
nowicie lodyga, szypulki, ogonki i kielichy) dlugim , bialym, pozio- 
mo-roztwartym wlosem jest okryta. 

B) Trwale,o saypulkach 2 kwiatowych. 

124. G. PHAEUM: caule tereti, foliis 5lobis inciso-dentatis, 
(B. zalobny) | summis sessilibus, petalis patulis inte- 

gris, staminum filamentis basi pilosis . 
carpellis transverse plicatis.' 

DC. Prodr. Y. 641. Flor. fran. n. 
4543. Lin. Hojfm. Germ. ll. 62. Krock. 
Siles. n. 1108. Roth, Germ. II. 137. 
Schk. Handb. tab. 190 a. - Pers. Syn. M. 
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235. Spreng. Syst. III. 12. — Bess. Gal. 
II. 90. BF. Comp: lI. 158. Geranium 
fuscum Lin. Mantiss. Geranium phaeum 
et lividum Willd. Spec. III. 699 et 701. 

JEnum. Berol. p. 114. 
W gajach, zaroslach, lecz rzadzéj jak inne (Znaj- 

dowalem w okolicach Radomia 1i Warszawy.). Kwi- 
Inie w czerweu 1lipcu. 2] | 

Dorasta téjze prawie co i poprzedzajacy wysokosci. Odznacza 
sie za$ kwiatami brudno, ezasem niemal ezarno-purpurowemi; kaz- 

dy platek w nasadzie plamka bialawa oznaczony i w wierzcholku 

niewyciety. Listki kielicha prawie-lancetowate, króciutkim sztyle- 

tem zakoüiczone, zewnatrz miekkim, bialym wlosem okryte, od ko- 

rony krótsze. 4,odyga prosta, w górze szezególnié] kosmata, nieco- 
galezista. Liscie dolne dlugo-ogonkowe, najwyzsze bezogonkowe; 
wszystkie na pieé klapek szerokich, weinanych i zabkowanych po- 
dzielone; boczne klapki niekiedy prawie do polowy weiete. Szy- 
pulki przeciwlistne, od lisci dluzsze, 2kwiatowe, przy rozdwojeniu 
dwiema opatrzone przysadkami. Zreszta tak szypulki jako i ogonki 
dlugim , bialym, mickkim, poziomym wlosem mniéj wiecéj okryte. 
Najstalsza cecha tego gatunku jest ta, ze jego owoce w górze po- 
przecznemi zmarszczkami czyli faldkami sq oznaczone. 

125. G. syLvATICUM: caule tereti erecto glabro, foliis sub- 
(B. lesny) Tlobis, lobis oblongis inciso-serratis, 

pedunculis subcorymbosis, petalis 
subemarginatis, staminum filamentis 
subulatis ad medium ciliatis. 

DC. Prodr. Y. 641. Flor. fran. n. 
4546. Lin. Willd. Spec. WI. 7038. 
Enwm. Berol. p. (14. Scop. Carn. n. 
851. Krock. Sues. n. 1111. Roth, 

Germ. IL. 138. Pers. Syn. Il. 235. 
Hojfm. Germ. Il. 62. Spreng. Syst. VT. 
18. Bess. Gal. V. 91. BF. Comp. lI. 
159. Lorek, Flor. Pruss. tab. 136, 
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f- 139. Geranium pedunculis bifloris, 
foliis subpeltatis multifidis inciso-ser- 
ratis, caule erecto, petalis emargina- 
tis Lin. Flor. Suec. n. 611. Geranium 
coeruleo purpureum Gib. Lih. m. 
2068. 

W gajach ilasach dosé ezesto sig przylrafia. 
Kwitnie w: czerwcu. ^] 

Ma lodyge prosto-stojaca , dwudzielnie-galezista, u dolu gladka, 

w górze nieco-kosmata, na stope, póltory lub wiecéj wysoka. Liscie 
dolne na bardzo dlugich ogonkach, naprzemianlegle, najwyzsze be- 
zogonkowe, przeciwlegle; wszystkie dziela sie na 5, 6 lub 7 klapek 
mniéj wiecéj glebokich, podluznych, sSpiezasto-weinanych, pilkowa- 
nych, kosmatych. Szypulki dwukwiatowe, wloskami porosle, przy 
rozdwojeniu dwiema przysadkami brudnozóltawemi, bloniastemi 
opatrzone. Korona wielka, a j6j platki lekko-wyciete, purpurowe, 
nieco w fioletowy przechodzace, 2 razy od kielicha dluzsze. Listki 
kielicha lancetowate, 3nerwowe, krótka oscia zakoriczone, zewnatrz 

kosmate. Glówki pylkowe fioletowo-blekitnawe. Blizny karmazy- 
nowe. Torebki krótkim wlosem okryte, lecz bez Zadnych zmar- 
szezek. Znajdowalem odmiane z kwiatem bialym, zylkami purpu- 

rowemi oznaczonym. 

126. G. PRATENSE: caule tereti erecto tomentoso, folis 
(B. blekitmy) | sub-Tlobis, lobis lineari-oblongis inciso- 

serratis, pedunculis subcorymbosis, pe: 

talis integris, staminum filamentis gla- 
bris basi valde dilatatis. 

DC. Prodr. l. 641. Flor. fran. n. 
4549. Lin. Willd. Spec.MI. 105. Enwm. 

. Berol. p. 115. .Pollich, Palat. n. 648. 

Scop. Carn. n. 852. .Krock. Siles. m. 
1113. Schk. Handb. tab. 190 b. oth, 
Germ. ll. 139. - Pers. Syn. WI. 235. 

Spren. Syst. III. 18. Hoffm. Germ. II. 
63. Bess. Gal. II. 91. Schlech. Berol. 
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I. 3864. BF. Comp. Il. 159. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 136, f. X41. Gera- 
nium pedunculis bifloris, foliis subpel- 
tatis multipartitis rugosis pinnato-laci- 
niatis acutis integerrimis Lin. Flor. 
Suec. n. 618. 

Na lakach i pastwiskach nieco wilgotnych. Kwi- 
(nie w lecie. 2| 

Ten gatunek odznaeza sie kwiatem blekitnym, najwiekszym 
zpomiedzy naszych tego rodzaju gatunków. Lodyge takze ma wyZ- 
sza jak inne, grubsza, galezista, wietkim, kutnerowatym, bialym 

wlosem okryta. Li$cie prawie-tarczowate, szerokie, ogonkowe, 
najwyzsze bezogonkowe, wszystkie na 5—7 klapek podluznych, 
dloniasto podzielone; kazda klapka glebiéj lub plycéj jest wcieta, 
a weiecia sa szersze lub wezsze, nieco-spiezaste, delikatnym, bialym 
wlosem na obudwu powierzchniach pokryte. Szypulki niemal w bal- 
daszkogron dosé gesto zebrane, dwukwiatowe, wlosiste, ezterema 

przysadkami lancetowatemi, Spiczastemi, przy rozdwojeniu opa- 
trzone. Szczególne szypulki dluzsze sa nieco od przysadek. Listki 
kielicha lancetowate, nerwiste, szczeciniastém przedluzeniem za- 
kofczone, na zewnetrznéj powierzchni kutnerem okryte. Platki 
w wierzcholku zaokraglone, zupelnie cale. Nitki preecikowe w na- 
sadzie. mocno-rozszerzone, eladkie. Torebki 1 oscie ich kosmate. 

121. G. PALUSTRE: caule decumbente pilis patulis subhis- 
(B.blotmy) ^ pido, folis 5— lobis inciso-dentatis, 

pedunculis longissimis pilosulis , pedi- 
cellis declinatis, petalis integris, stami- 
nibus subulatis glabris. 

JDC. Prodr. Y. 642. — Flor. fran. n. 
45417. L. Willd. Spec. MI. 703. Enum. 
Derol. p. «15.  Pollich, Palat. n. 647. 

Roth, Germ. II. 138. Krock. Siles. n. 

1112. Pers. Syn. II. 235. Spreng. Syst. 
III. 13. Hojfm. Germ. V. 62. Bess. Gal. 
II. 91. Sehlech. Berol. Y. 364. Lorek , 

Tom.IL. — 98 
^T 
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Flor. Pruss. tab. 136, f. 140. Gera- 
nium purpureum G5lib. Lith. n. 267. 

Na lakach mokrych, w zaroslach i gajach wilgo- 
inych, kolo bagien. Kwitnie przez lato do Jesie- 
ni. 2| 

Ma lodyge prosto -stojaca. niekiedy rozpierzchla i pochylona, 
galezista, prawie-kariciasta, zwislym, szorstkim wlosem mianowi- 
cie w górze porosla, dwóch stóp lub wiecéj dorastajaca. Liscie 
przeciwlegle, ogonkowe, na 5 szerokich klapek nie tak gleboko 
jak u poprzedzajacego, dloniasto-podzielone. Kazda klapka jest 
wcinana 1 nieregularnie-zabkowana, a tak wciecia Jako 1 zabki sa 
prawie tepe i w wierzcholku czesto malym koniczykiem opatrzone. 
Ogonki gestym, zwislym, bialawym i szorstkim wlosem porosle. 
Szypulki bardzo dlugie, nieco-kosmate, z katów lisci wyrastajace, 
pochyle, przy rozdwojeniu czterema przysadkami lancetowatemi, 
$piczastemi opatrzone. Listki kielicha eliptyczne, 9nerwowe, blon- 
ka na brzegu opasane, przytulonym wlosem po wierzchu okryte: 
wierzcholek ich w osé sie przedluza. Platki eale, wielkie, purpuro- 
we, zylkami ciemniejszemi ubarwione, tepe, ku nasadzie klinowate. 
Glówki pylkowe modre. 

C. KRoczne, o szypulkach dwukwiatowych. 

128. G. coruMBINUM foliis 5partitis, lobis multifidis line- 
(B. wielko-kielichowy) avibus , petalis emarginatis longitu- 

dine calycis aristati, carpellis gla- 
bris laevibus, seminibus reticulatis. 

JD C. Prodr. 1. 648. Flor. fran. n. 
4555. Lin. Willd. Spec. HII. 711. 
Pollich, Palat. n. 653. Roth, Germ. 

II. 142. Pers. Syn. II. 236. Hoffm. 
Germ. IL. 65. — Bess. Gal. II. 95. 
Spreng. Syst. MI. 15. -"Schlech. Berol. 
L361.- BF. Comp. ll. 162. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 136, fig. 142. Ge- 
ranium /£pedunculis bifloris, foliis 
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quinque partito-multifidis angulatis, 
laciniis aeutis, capsulis glabris Ln. 

Flor. Suec. n..623. Geranium co- 
lumbinum dissectis foliis , pediculis 
florum longissimis Val. Paris. p. 
(9, 1. 13, 02D 

Przytrafia sig czasem na odlogach, w miejscach 
nieuprawnych (Kolo Radomia ezesto znajdowalem.). 
Kwitnie przez cale lato, do jesien. (-) — * 

Ma lodygi cienkie, slabe, rozpierzchlo-galeziste, czesto na ziemi 
lezace, niekiedy czerwonawe, niemal gladkie lub drobniutkim, przy- 
tulonym wlosem okryte, na stope lub nieco wiecéj wysokie. Liscie 
dlugoogonkowe, na 5 klapek dloniasto-podzielone, weiecia klapek 
liczne, równowazkie, przytulonym wlosem na obudwu powierz- 
chniach okryte. Szypulki 2kwiatowe, dluzsze od ogonków. Kwiaty 
ezerwonawe, o platkach w wierzcholku nieznacznie wycietych. 

Listki kielicha w osé przedluzone, zewnatrz drobniutkim, przytulo- 
nym wlosem porosle, platkem prawie wyrównywajace. Torebki 
na powierzchni równe, bez wlosków, osé tylko nieco omszona. 
Ziarna brunatne, maleükiemi, regularnemi dolkami siatkowato- 

oznaczone. 

729. G. work: foliis reniformibus, radicalibus 9lobis cau- 
(B. kosmaty) linis 7lobis, lobis trifidis, petalis bifidis lon- 

gitudine calycis mutici, carpellis glabris 
rugosis, seminibus laevibus. 

DC. Prodr. T. 648. Flor. fran. n. 4554. 

Lin. Willd. Spec. YII. 710. — Pollich , Palat. 

n. 651. Roth, Germ. II. 141. Pers. Syn. II. 
236. Hoffm. Germ. Il. 64. Schk. Handb. 
lab. 190 b. Spreng. Syst. IL. 74. Schlech. 
Berol. 1. 368. BF. Comp. 1l. 160. Gera- 
nium pedunculis bifloris foliisque rameis 
alternis, caule ramoso diffuso, calycibus 

muticis Lin. Flor. Suec. n. 624. Geranium 
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eolumbinum villosum, petalis bifidis pur- 
pureis Vaill. Paris. p. (9. Geranium om- 
nium villosissimum  /dem, tab. 15, f. 3. 

W zaroslach przy wsiach, kolo plotów, w ogro- 
dach, w miejscach suchych, eara. ler 
inie w lecie. (3) 

Lodygi ma cienkie, rozpierzchle, galeziste, na !/;—1 stope dlu- 
gie i równie jak ogonki,, szypulki i kielichy wlosem dlugim , miek- 
kim, roztywartym, czesto gruczolkowatym okryte. Liscie korzeniowe 
liczne, na dlugich ogonkach , nerkowate , w obwodzie okraglawe, 

pospolicie na 9 klapek do $rodka dochodzacych podzielone; klapki 
sq tepe i maja 3 wciecia czyli karby; lodygowe mniejsze i krócéj 
ogonkowe, dziela sie na 5—7 klapek weinanych, zreszta sq tam- 
tym podobne; wszystkie okryte wlosem lecz krótszym Jak na 1o- 
dydze i szypulkach. Szypulki dlugie, dwukwiatowe, nieco-pochylo- 
ne. Kwiaty drobne. Platki w wierzcholku we dwie karby wyciete, 
czerwonawe, prawie-kielichowi równe. Listki kielicha jajowate, 
w osé nieprzedluzone. "Torebki poprzecznemi zmarszczkami okry- 
te, bez wlosków; ziarna zupe?nie gladkie 1 równe. 

130. G. PusiLLuM: foliis subreniformibus 71obis, lobis trifi- 
(D.maly) dis, petalis emarginatis longitudine ca- 

lycis mutici, carpellis pubescentibus non 
rugosis, seminibus laevibus. 

DC. Prodr. l. c. Flor. fran. n. 4558. 
Lin. Willd. Spec. MI. 713. Enum. Be- 
rol. p. (17. Schk. Handb. tab. 190 b. 
Pers. Syn. Il. 286... Hoff. Germ. V. 64. 
Spreng. Syst. YI. 75. .Bess. Gal. 1I. 94. 
Sehlech. Berol. Ll. 862. — Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 1377, f. 146. Geranium mal- 

vaefolium Lamar. Flor.fran. Scop. Carn. 
n. 841. .Roth, Germ. lI. 145. Geranium 
columbinum majus, flore minore coeru- 

leo Vaill. Paris. p. 19, tab. 15, f. 1. 



MONADELPH I A. 221 

Bardzo pospolity, przy wsiach, kolo plotów, na 
gruzach, ezasem w ogrodach, zaroslach it. p. m. 

Kwitnie przez cale lato, do Jesieni. (5): 

Na dobrym gruncie dorasta niekiedy przeszlo pól lokcia. Fody- 
ge ma walcowata; czesto znacznie, mianowicie w górze rozgalezio- 
n3, rozpierzchla i kutnerem tak drobnym okryta, ià z wejrzenia zdaje 

sie byé calkiem prawie gladka. Liscie niemal nerkowate; korzenio- 
we i nizsze lodygowe na b. dlugich ogonkach, dziela sie zwykle na 
1 klapek, z których kazda Jest pospolicie 3 razy wcieta, o wcieciach 
calych lub nieforemnie zabkowanych 1 prawie tepych: kwiatowe sa 
mniejsze, o 5 klapkach ; obie powierzchnie, a szezególniéj obwód 
lici i dolne zeberka, okryte sa dluzszym, rozlozystym wlosem. 
Szypulki 2kwiatowe, drobniutkim, gruczolkowatym kutnerem om- 

szone; kazda ma w swém rozdwojJeniu 4 lub 5 maleükich, kosma- 
tych przysadek. Kwiaty drobne, lila. Korona niemal kielichowi 
równa, o platkach klinowatych, w wierzcholku we dwie plytkie, 
zaokraglone klapki wycietych. Glówki tylko na pieciu preeikach 
sg wyksztaleone. Listki kielicha podluzno-]ajowate, sSpiczaste, 
w wiérzcholku bezostne, po brzegach dlugim, bialym. rzadkim, 
nierównym wlosem okryte. Dojrzale torebki brunatnawe, wielko- 
sci prawie ziarn makowych , bez zmarszezek, szczecinkami przytu- 
lonemi gesto-porosle. W kazdéj jedno, brunatne, eliptyczne lub 
nieforemnie-nerkowate, zupelnie gladkie 1 bez polysku nasienie. 
Na osciach owocowych drobniutkie, gruczolkowate wloski. 

731. G. noBERTIANUM: foliis 3— 5partitis, lobis trifido-pin- 
(B. $mierdzqey) ^ natifidis, petalis integris calyce an- 

gulato aristato duplo -longioribus, 
carpellis glabris reticulato -rugosis, 

seminibus laevibus. 

DC. Prodr. Y. 644. Flor. fran. n. 

4559. Lin. Willd. Spec. WI. 714. 
Enwm. p. VY. Pollich, Palat. n. 649. 
Hayne, Arzneig. IV. tab. 48... Scop. 
Carn. n. 845. Krock. Siles. n. 1115. 
Hoth, Germ. Il. 140... Pers. Syn. II. 
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286. Hoffm. Germ. M. 66. Spreng. 
Syst. HI. 75. Schlech. Berol. 1. 363. 
Bess. Gal. Il. 96. BF. Comp. IL 
160. Lorek, Flor. Pruss. tab. 19, 

fig. (45. Geranium pedunculis bi- 
floris, calycibus pilosis decem angu- 
latis Lin. Flor. Suec. n. 619. Gera- 
nium foetidum JMoench. Geranioi- 
des quod Geranium Robertianum 

: primum Vaill. Paris. p. 80. Zora- 
wie noski: Geranium Syren. str. 111. 

W gajach i lasach cienistych, nieco wilgolnych. 
Kwitnie przez wiosne i lato. (-) 

Odznacza sie nieprzyjemnym, pluskwianym zapachem. Korzeü 
ma wlóknisty. Lodyge galezista, przy nasadzie a czesto i calkowi- 
cie czerwong, wlosem bialym, dlugim , poziomym okryta. Liscie 
korzeniowe  diugoogonkowe, lodygowe przeciwlegle, na krót- 
szych ogonkach, kazdy sklada sie ze 3 lub 51listków pierzasto-siecz- 

. nych; dzialy wszystkie sa mniéj wiecéj. wcinano-zabkowane, a wcie- 
cia1 zabki tepe, króciutkim sztyletem opatrzone. Powierzchnia 
lisci okryta jest rzadkim, roztwartym wlosem. Szypulki 2k wiato- 
we, od ogonków przyleglych znacznie dluzsze. Kielich katowaty, 
wlosisty. a listki Jego sa 3nerwowe, zwykle brudno - czerwonawe, 
w osé przedluzone. Platki przewrotnie-jajowate, zupelnie-cale, od 
kielicha 2 razy dluzsze, cielisto-czerwone. Torebki brunatne, deli- 

katnie omszonemi zmarszczkami okryte. Ziarna zupelnie gladkie. 

Rzed wieloprgcikowy — (Polyandria). 

324. MALVA. SLAZ. 

Kielich podwójny, zewnetrzny 3listkowy, 'wewnetrzny 
listkowy, 9 razy weigty. Korona pigeioplatkowa. Owoee to- 
rebkowate, liczne, 1ziarnowe, niepgkajace, w okrag ulozone. 
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(32. M. ALCEA: folis inferioribus angulatis superioribus 
(S. dloniasty) quinque-partitis incisis, caulibus calyci- 

busque pube stellata fascicülata subveluti- 
no-scabris. 

DC. Prodr.1. 432. Flor. fran. n. 4511. 

Lin. Willd. Spec. II. 790... Enum. Berol. 
p. (32. Scop. Carn. n. 860. Krock. Siles. 
n. 1130. Roth, Germ. M. 149. Schk. Handb. 
tab. 199 a. Hayne , Arzneig. M. tab. 30. 
Pers. Syn. 1I. 252. Spreng. Syst. IIT. 91. 
Pollich, Palat. n. 660. .Hoffm. Germ. ll. 
67. Bess. Gal.1L.97. .Schlech. Berol. I. 
367. BF. Comp. ll. 166. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 138, fig. 749. Malva caule 
erecto, foliis multipartitis scabriusculis Lin. 
Flor. Suec. n. 628. Bismalva Alcea Medi- 
cus. Alcea vulgaris major Vail. Paris. 
p. 3. 

Przytrafia sie czasem w zaroslach, na wzgórkach 

lrawiastych, okolo wsiów. Kwitnie w lecie.. 7]. 
Ma lodyge na 2, 3 lub wiecéj stop wysoka, prosta. nieco-gale- 

zista, walcowata, twardawa, wiazkami wlosków krótkich, gestych, 

Zóltawych okryta. Liscie naprzemianlegle, oddalone, wloskami ta- 
kiemiz jak lodyga miaaowicie na ogonkach porosle; nizsze sa wiek- 
sze i dluzéj ogonkowe, wy£zsze mniejsze, na krótszych ogonkach; 
wszystkie na pieé klapek gleboko-podzielone; kazda klapka u dolü 
klinowata, 3 razy zwykle wcieta, o wcieciach nacinanych i nieco 
zabko wanych ; najwyzsze liscie pospolicie tylko 3klapkowe, a ich 
klapki wazkie, troche $piezaste 1.do nasady dochodzace. Kwiaty 
wielkie, cieliste lub blado-rózowe, na szypulkach dluzszych cd ogon- 
ków; z katów li$ci wyrastaja i niby wiazke na wierzcholku lodygi 
tworza. Wewnetrzny kielich znaeznie od zewnetrznego wiekszy 
i bardziéj kosmaty. Listki zewnetrznego jajowate, Spiczaste. Platki 
klinowate, w wierzcholku wyciete, na paznogciu jedwabistym, krót- 
kim wlosem okryte. Torebki gladkie, po dojrzeniu brunatne. 
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138. M. svLvksTRIS: caule erecto, foliis 5 —'7]10obatis acu-. 

(S. lesny) tis, pedicellis petiolisque pilosis. 
DC. Prodr. Y. 439. Flor. fran. n. 

4509. .L. W^lld. Spec. IIT. 787. 
Enum. Berol. p. 131. Scop. Carn. n. 
859. Krock. Sies. n. 1129. "Schk. 
Handb. tab. 192 a. Gaertn. de fructib. 
IL tab. 136, fig. 1. Hayne, Arzneig. 
II.. ab. 28. Roth, Germ. ll. 147. 

Spreng. Syst. III. 89. Pers. Syn. MI. 
251. Bess. Gal. 1I. 97. Schlech. Berol. 
I. 366. Pollich, Palat. n. 659. Hoffm. 
Geri. 1.67. BF. Comp. II. 164. 
Lorek , Flor. Pruss. tab. 197, f. 148. 
Malva caule erecto herbaceo, folis 

lobatis obtusis, pedunculis petiolisque 
pilosis Zn. Flor. Suec. n. 621. Mal- 
va vulgaris flore majore, folio sinuato 

Vaill. Go p. 124. 

Daje sip. widziéé. cze$cié] jak poprzedzajacy 
w gajach, zaroslach, na miedzach, kolo wsiów. Kwi- 

(nie w lecie. 2| (c Lin). 
Dorasta niemal téjze wysokosci co i poprzedni gatunek. ody- 

ge ma zwykle prosta, galezista, d'ugim, roztwartym, biafawym, po- 
jedynezym wlosem szezególnié] w górze okryta. Liscie ogonkowe, 
naprzemianlegle, szerokie, na 7, a ezasem na 5 plytkich, tepych lub 
nieco Spiczastych, nieregularnie pilkowanych klapek podzielone. 
Kwiaty mniejsze jak u tamtego, w katach miedzy lisciami a lody- 
za dosé licznie zebrane. Szypulki maja krétsze od ogonków liscio- 
wych, a tak jedne jako i drugie porosle sa gestym wlosem. Listki 
zewnetrznego kielicha równowazko lub jajowo-lancetowate, we- 
wnetrznemu kielichowi niemal-równe. Platki klinowate, w wierz: 

cholku wyciete, blekitno-czerwonawe, ciemniejszemi zylkami 02na 
czone, od kielicha przeszlo 3 razy dluzsze. 
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734. M. RoTUNDIFOLIA: caule diffuso prostrato, folis cor- . 
(S. AMT ;/) datis obsolete lobatis duplicato- 

dentatis glabriusculis, pedunculis 
subbinis, corolla calycem duplo 
superante, capsulis pubescentibus 

laevibus. 
Spreng. Syst. 1I. 90. Willd. Spec. 

III. 786. Enum. Berol. p. 131. 

Pollich, Palat.n. 658. Roth, Germ. 
II. 147. Schlech. Berol. YI. Suppl. 

. p. 254. Malva neglecta Wallroth, 
Bot. Zeit. 1824. B F. Comp. 1l. 163. 
Malvarotundifolia Lin. Spec. Plant. 
(non Plor. Suec.). Schk. Handb. tab. 
192. Hayne, Arzneig. Il. tab. 21. 

Lorek , Flor. Pruss. tab. 181, fig- 

747. Malva rotundifolia « .DC. 

| Prodr. l. p. 492. 

Bardzo pospolity, okolo wsiów , na dziedziticach, 

placach, ulicach; na gruzach, w ogrodach zaniedba- 

nych 1 t. p. m. Knie przez cili lato, ezesto E 
szcze i we wrzesniu. ?[ 

Ma lodygi zwykle na ziemi rozeslane, lub cokolwiek podnosza- 
ce sie, walcowate, galeziste, na stope, póltory lub wiecéj dlugie, 
rzadkim, krótkim, szorstkawym wlosem okryte.  Liscie dlugo-ogon- 

kowe, okraglawe, u dolu wyciete 1 prawie-nerkowate, na 5 lub 7 

plytkich klapek podzielone, nieregularnie-zabkowane; wyzsze sq 
mniejsze, o klapkach zwykle wyrazniejszych, spiczastszych; wszystkie 
drobniutkiemi z obudwu stron wloskami okryte. Ogonki cokol- 
wiek rynienkowate. Kwiaty w katach li$ci po dwa lub trzy osa- 
dzone, szypulkowe. o szypulkach podezas kwitnienia przedluzaja- 
cych sie, od ogonków jednak znacznie krótszych, o:nszonych. W na- 
sadzie kwiatów znajduja sie dwie przeciwlegle, jajowo-podluzue 
lub lancetowate, spiczaste, cale, mniój wiecéj odgiete przysadki, 
Zewnetrzny kielich cokolwiek od wewnetrznego krótszy, sklada sie 

Tom H. 
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ze trzech szezuplych, prawie równowazkich, niebardzo $piczastych. 
na brzegu nieco rzesowatych listków. Weiecia wewnetrznego sa jà- 
jowate, Spiczaste. Platki w koronie podtuzno-klinowate, zwykle nie- 
co stulone, w wierzcholku wyciete, przeszlo dwa razy od kielicha 

dluzsze, cielistoó-rózowe , trzema liniami. ciemniejszemi wpodluz 
oznaczone. Szypulki owocowe troche zwiste. Owoc sklada sie zwy- 
kle z 13—15 torebek, w foremny, plaski krazek spojonych, na po- 
wierzchni krótkim, brudno-zóltawym kutnerem okrytych. Ziarna 
brunatne, zupelnie gladkie. Tablica Schkuhra wyzéj przytoczona, do- 
kladnie ten gatunek slazu przedstawia; kolor tylko kwiatów nie- 
trafiony. 

135. M. ponEALIS: caule decumbente superne villoso, foliis . 
(S. drobnokwiato- cordato orbiculatis obtuse lobatis cre- 

wy)  nato-dentatis, pedunculis axillaribus ag- 
eregatis villosis, corolla calycem subae- 
quante, capsulis elevato-marginatis re- 
ticulatis pubescentibus. 

Spreng. Syst. III. 90. Malva rotundi- 

folia Lin. Flor. Suec. n. 626.  Wallroth, 

l.c. Malva pusilla Wothering. Schlech. 
Flor. .Berol. Yl. Suppl. p. 254. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 210.fig. 1159. Malva 
Henningii Gold. Act. Moscov. 5,p. 133. 
DC. Prodr. 1. 432. Malva rotundifolia 
8 pusilla, petalis vix calyce majoribus 
DC. Prodr. l. p. 433... Pers. Syn. 11.251. 
Hoffm. Germ. Y. 67. Malva parviflora 
Hudson (non Lin.. Malva rotundifolia 
et pusilla D. Comp. II. 164. Malva bo- 
realis Liljeblad. Reichenbach, Icon. var. 

i p. 21, t. 20, f. 38. | 

Wyrasta w podobnych miejscach co 1 poprze- 
dzajacy, 1 ezesto obadwa razem rosnace znalezé 

mozna. Kwitnie przez cale lato. (3) et 

E] 
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Z ogólnéj postaci bardzo do powyzszego podobny, od Linneu- 
sza i niektórych dawniejszych autorów za odmiane tylko. uwazany. 
Widocznie jednak odmiennym jest gatunkiem; nietylko bowiem na 
lodydze, ogonkach i kielichu, dluzsze, gestsze 1 w nasadzie gruczol- 
kowate ma wloski, li$& bardzié] zfaldowany; leez stala i wyrazna 
róznice w kwiatach 1 owocach okazuje. Jakoz korona u tego ga- 
tunku jest mala, cokolwiek kielich przewyzszajaca, barwy bialawé] 
lub perlowéj, a platki j6j nieznacznie wyciete; kiedy u tamtego dwa 
razy przeszio od kielicha Jest dluzsza, czerwonawa, o platkach gle- 

biéj w wierzcholku wykrojonych. Owoc przytém u tego sklada sie 
pospolicie z mniejszéj liczby torebek (8 do 12), majacych brzegi zet- 
kniecia wystajace, nabrzmiale; ztad caly krazek po dojrzeniu po- 
dwójnemi liniami ezyli zeberkami regularnie Jest oznaczóny, czego 
tamten nie ma. Nakoniec szypulki kwiatowe, zawsze sq kosma- 

te, kiedy u poprzedzajacego gladkie lub tylko gdzieniegdzie krótkim, 
przytulonym wlosem okryte. 

Slaz ten, mianowicie w $rodkowéj i pólnocnéj Europie, ma sie 
znajdowaé; u nas jest bardzo pospolity, 1 od Rajgroda daléj ku Li- 
twie ten szezególnié] gatunek dawal mi sie widziéc. Linneusz we 
Florze szwedzkié] pod nazwiskiem Malva rotundifolia wlasnie go 
rozumie, kiedy mów:: ,,Apud nos (*) flores communiter. minores, 

corolla omnino alba ; Stockholmiae autem corolla majore purpura- 
scente obvia planta, uti apud exteros." (a). 

395. ALTHAEA. PRAWOSLAZ. 

Kielieh. podwoójny,. zewnetrzny llistkowy, 6—9 razy 
weiety, wewnetrzny 5 razy weiety. Korona Splatkowa. To- 

rebki Lziarnowe, w okrag ulozone. 

136. A.orrrCINALIS: folis utrinque molliter. tomentosis 

(P. lekarski) ^ cordatis ovatisve dentatis indivisis 

(^) Sc. Upsaliae. 

(a) Zdaje sie wiec, ze w Nomenklatorze Steudla, przy gat. Malva 
rotundifolia. Lin. Flor. Suec. synonima Wallroth'a Malva neglecta mylnie 
jest potozona, bo ta nalezy raczéj do gatunku Malva rotundifolia w Spe- 
cies Plantar. Lin. opisanego, a który Steudel, nie wiem na jakiéj zasa- 

dzie, do Malva borealis Liljebl. odnosi. j 
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subtrilobisve, pedunculis axillaribus 
multifloris folio multo-brevioribus. 

D C.Prodr. Y 436. Flor. fran. n. 
4515. Li. Wild. Spec. MI. 770. 
JEnum. Berol. p. (21. Pollich. Palat. 
n. 656. Scop. Carn. n. 855. rock. 
Siles. M. n. 1124. Roth, Germ. M. 
150. Schk. Handb. tab. 192 a. Pers. 
Syn. IIl. 248. Spreng. Syst. III. 107. 
Hojffm. Germ. Yl. 66. — Bess. Enum. 
Volh. p. 28.  Schlech. Berol. . 365. 
-BF. Comp. Il. 167. Gaertn. de fruct. 
IT. tab. 136, fig. 3. .Hayne, Arzneig. 
IL. zab. 25. Althaea officinarum Va- 
ill. Paris. p. 10. 

P. Jastrzebowski. znajdowal w okolicach Kru- 
szwicy i Inowroclawia. Kwitnie w lecie. ^l 

Todyga na dwie, trzy lub wiecéj stóp wysoka, walcowata, zwy- 
kle pojedyneza, w $rodku wydrazona, miekkim kutnerem mniéj 
wiecé] okryta, tak Jak liscie, ogonki, szypulki:i kielichy./ Liscie na- 
przemianlegle , ozonkowe, o 3 lub 5 klapkach, przytepionych, ca- 
lych, nierównych, na brzegu nieregularnie pilkowanych. Kwiaty 
pojedynezo lub po kilka w katach li$ei wyzszych wyrastajace, kró- 
ciutko-szypulkowe. Zewnetrzny kielich dzieli sie na 6, 8 lub 9 
szczuplych, lancetowatych, $piezastych weieé. Wewnetrzny wiek- 
szy, bardziéj kutnerowaty. Korona dosé wielka, o platkach prze- 

- wrotnie-sercowatych, blado-rózowych lub cielistych. 

(A oXo 93 
CONRZ 
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ized. szescioprgcikowy (Hexandria). 

326. CORYDALIS. KOKORYCZ. 

Kielich bardzo drobny, dwulistkowy lub Zaden. Korona 

4platkowa, o platkach nieforemnych, z poezatku w nasadzie 
nieeo spojonych, pozuiéj (przy koneu kwitnienia) wolnych, 

opadajaeych; wyzszy platek w nasadzie w ostroge przedlu- 

zony. Owoe luszezynowaty. splaszezony, pekajacy. jajowa- 

to-podluzny albo rówuowazki, wieloziarnowy, szyjka, za- 
zwyezaj uwienezony. Ziarna dwoma rzedami do szwów 
przymocowane. | 

137. C. BULBOSA: caule simplici erecto, sub infimo folio 
CK. pelny) — squamigero, foliis 3—4 petiolatis biter- 

natim sectis, segmentis cuneatis oblon- 
gisve bractejsque apice incisis, radice 
solida. 

DC. Prodr.Y. 121. Ejusd. Syst. 1.119. 
Flor. fran. n. 4098. Fumaria bulbosa 
var. t Lin. Spec. Plant. Fumaria bulbo- 
sa var. a .Lin.Flor. Suec. edit. 2, n. 631. 
Fumari Halle] Wild. Spec. III. 863. 
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Fumaria solida Hoffm. Flor. Germ. 1. 
69. Schk. Handb. YI. p. 320, tab. 194. 
Fumaria bulbosa Pollich. Palat. n. 662. 

Capnoides solida Moench, Meth. 52. Fu- 
maria minor ZAoth, Germ. IIl. 153. Fu- 

maria digitata Dess. Gal. II. 103.  Co- 
rydalis digitata Pers. Syn. WI. p. 269. 
Corydalis Halleri. Willd. Enwum. Berol. 
p. (40. Spreng. Syst. IL. 160. — Bess. 
Volh. p. 28. Hayne, Arzneig. V. tab. 8. 
Fumaria bulbosa radice non cava, mi- 

nor Krock. Siles. n. 1137. Pseudofu- 
maria minor J5orckhaus. Borckhausenia 

solida lor. Wetterav. Pistolochia solida 

Bernhardi. Corydalis solida: Wimmer, 
Flor. Siles. I. 23. 

W lasach i gajach cienistych, nieco wilgotnych 
(Kolo Warszawy, Eomzy, Szezuczyna). Kwilnie 

w kofcu kwietnia 1:-w maju.. ^]. 

Korzeii niemal kulisty, wielkosci $redniego orzecha laskowego, 
iólto-brunatnawa skórka pokryty, wewnatrz pelny, bialy, u dolu 
krótkiemi wlóknami opatrzony, Lodyga pojedyneza, gladka, pra- 
wie walcowata, 4—6 ]ub nieco wiecéj cali wysoka, u dolu po- 
chewka blado-zólta $cisle otoczona. Lisci zwykle dwa (rzadko 3 
lub 4), naprzemianleglych, dlugo-ogonkowych, wietkich, dwa razy 

troistych ; ostateczne listki podluzne, u dolu klinowato-zwezone, 

$rodkowy na krótkim ogoneczku, dwa inne prawie bezogoneczko- 
we, wszystkie w wierzcholku 2, 3 lub 4 razy weiete, o weieciach 

podluznych, zwykle tepych. | Powierzchnia górna lisci ciemno-zie- 
lona, dolna bledsza, niekiedy czerwonawa, nerwami widocznemi 

opatrzona; obie zupelnie gladkie. Kwiaty szypulkowe , na wierz- 

cholku lodygi w grono pojedyneze zebrane. Przy kazdym znajduje 

sie szeroka, klinowata, od szypulki nieco dluzsza, palczasto-podzie- 
lona, czesto kolorowa przysadka. Kielicha nie ma. Korona fioleto- 

wo-ezerwonawa; dwa poboczne j6j platki szezuplejsze od innych, 
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w górze spojone, preciki 1 blizny otulajace; górny ostroga tepa, od 
szypulki nieco dluzsza opatrzony, dolny 1lódkowaty. Preciki we 
dwie wiazki prawie-równe, spojone, tworza pochewke, zawiazek 
równowazki okrywajaca. Szy]ka blizna glówkowata zakoniczona. 

Torebka w ksztaleie tuszezyny, lancetowata, w wierzcholku w szyJ- 
ke sie przedluza. Ziarna okraglawo- nerkowate , czarne, zupelnie 

gladkie i blyszezace, przy znaczku bialym, podlugowatym grze- 
biuszczkiem opatrzone. Posiadam rzadka odmiane u któré] liscie 
nie $3 jak zwykle dwa razy troiste, lecz glówny ich ogonek dzieli 
sie na dwie odnogi, a z tych kazda znowu na dwa trójlistne roz- 
czepia sie ogonki, 

138. C. TUBEROSA: caule simplici exsquamato, foliis duo- 

CK. wydrqzony) bus biternatim sectis, segmentis cune- 
atis inciso -multifidis, bracteis ovatis 

integris, radice cava. 
JDC. Prodr. Y. 127... Ejusd. Syst. 1I. 

117. Florfran.n. 4097. Fumaria bul- 

bosa var. a. Lin. Spec. Plant. Crantz , 
Austr. 5, p. 435. Fumaria bulbosa 
var. x Lin. Flor. Suec. edit. 2, n. 631. 
Fumaria cava Miller. Dict. Schk. Hand. 
II. p. 318, tab. 194. Fumaria bulbosa 
Scop. Carn. n. 864. — Willd. Spec. 1I. 
p.860. Hoffm. Flor. Germ.1I. 69. Bess. 
Gal. II. 103. Krock. Siles. 1I. 1136, 

tab. 35 (non optim..  Capnoides cava 
AMoench, Meth. 52. Fumaria major oth, 

Germ.YI. 151. Corydalis bulbosa Pers. 
Syn. II. 269... Willd. Enum. Berol. p. 
139. Spreng. Syst. YII. 160. Bess. Volh. 
p. 28. Hayne, Arzneig. V, tab. 1. Co- 

rydalis cava Wahlemb. Wimmer, Flor. 

Siles, I. 22. Pseudofumaria major 
Borckhaus. Borckhausenia cava Flor. 
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Wetterav. Kokornak ezezy, kokorycz: 

Fumaria bulbosa efc. Syren. str. 1436. 

- Przytrafia sie w tychze miejscach co 1 poprzedza- 

jacy (Znajdowalem kolo Badomia.). Kwitnie w ma- 

Juv omm. 
Do poprzedzajacego z wejrzenia podobny, lecz cokolwiek wiek- 

szy. Ma korzeü ezyli cébulke nieforemnie kulista, Jajowata lub 

mniój wiecéj podluzna, zóltawo-brunatna, w $rodku wydrazona, 

nielicznemi wlóknami u dolu 1 gdzieniegdzie na powierzchni opa- 
trzona. Lodyge pojedyneza, prosta, walcowata, zupelnie gladka , 

u dolu bezpochewkowa.. Lisé korzeniowy zazwyczaj jeden, lodygo- 
wych dwa, mniejszych, naprzemianleglych ; wszystkie ogonkowe, 
calkiem gladkie, sino-zielonawe, 2 razy troiste; ostateczne listki 

krótko-ogoneczkowe, szersze jak ugatunku poprzedniego, ku dolo- 
wi podobniez klinowato-zwezajace sie, pod spodem nerwiste , 
w wierzcholku na 2 lub 3 klapki, podluzne lub jajowate, nierów- 
ne, cokolwiek $piczaste, rozdzielone. Grono wierzcholkowe, pro- 
sto-stojJace. IKwiaty nieco wieksze Jak u poprzedzajacego. ezerwo- 
nawe, maja króciutkie szypuleczki i prawie poziomo na nich sa 
osadzone. Przysadki takze wieksze, jajowo-lancetowate lub owalne, 
od szypuleczek przeszlo dwa razy dluzsze, zupetnie cale 1 gladkie. 
Ostroga tepa, w samym koricu na dól skrzywiona. Owoc prawie 
równowdQzki, splaszozauy. Ziarn okolo os$miu takich jak u poprze- 
dzajacego. 

9217. FUMARIA. DYMNICA. 

Kielich drobuy, dwulistkowy, opadajaey. Korona 4plat- 
kowa, o platkaeh nieforemnyeh; dolny platek wolny, równo- 

wazki, Ótrzy wyzsze nasada spojone; srodkowy zpomiedzy 

nich w ostroge ku dolowi przedluzony. Nitki preeikowe we 

dwie bloniaste wiazki zrosle; na kazdéj 3 znajduja sie glów- 

ki. Torebka w ksztaleie orzeszka, kulista lub jajowata, nie- 

pekajaea, bezscienna, lziarnowa, szyjka w mlodosei uwien- 
ezona, pozuiéj bezszyjkowa. | 
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139. F. orFICINALIS: siliculis globoso retusis, pedicellis fru- 
CD. lekarska) . ctiferis erectis bractea duplo longio- 

ribus, racemis laxiusculis, caule ere- 
cto, folis supra decompositis , lobis 
Iinearibus. 

JDC. Syst. YL. 134. Ejusd. Prodr. 

I. p. 129... Flor. fran. n. 4102... Fu- 
maria officinalis Ln. Spec. Scop. Carn. 
n. 866. Pollich, Palat. n. 663. Roth, 

: Flor. Germ. M. 154. Willd. Spec. VII. 
9. 967. Enum. Berol. p. (Al. Pers. 
Syn. II. p. 210. .Hoffm. Germ. II. 70. 

Krock. Süles. n. 1139. .Kluk, Dykc. 
II. 16. Schk. Handb. ll. p. 322. Bess. 
Gal. M. 104. Spreng. Syst. III. 159. 
Schlech. Berol. Y. 368. .B F. Comp. II. 
171. Haoyne, Arzneig. V , tab. 4. Lo- 
rek, Flor. Pruss. t. 139, f.*54. Fu- 

maria offieinarum JVecker. F. pulchel- 

la Salisb. Prodr. stirp. Fumaria peri- 
carpiis monospermis racemosis, caule 

diffuso Ln. Flor. Suec. edit. 2. n. 630. 

Fumaria officinarum et Dioscoridis 

flore purpureo Vaill. Paris. p. 56. 
Polna ruta: Fumaria, Fumus terrae 

Syren. stron. 1431. | 

Na polach, odlogach, w ogrodach pueda Warzy- 

wem. Kwitnie w czerwe. lip (3) 
Cala roslina Jest zupelnie gladka, sino-zielenawa. Ma korzeü 

niewielki, pojedynezy, cienki, troche wlóknisty. 4;odyge galezista, 
prosta lub rozpierzchla, karciasta, na stope lub cokolwiek wiecéj 

wysoka. Li$cie ogonkowe, naprzemianlegle, wielkie, 2 Iub 3 razy 
skladane; a listki ich ostateczne prawie: klinowate, liczne, drobno- 

weinane, o wcieciach podluzno-równowazkich, tepych lub troche 

Tom Il. 950 
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$piezastych. Kwiaty tworza grona rzadkie, wierzcholkowe 1 prze- 
ciwlistne, wyprostowane, z poezatku krótkie, pózniéj sie przedtu- 
iajace. Szypulki szezególne 'w nasadzie opatrzone sa przysadka 
malerika, lancetowata, $piezasta. Kielich maly, dwulistkowy, o list- 

kach jajowo-lancetowatych, $piezastych, nieco pilkowanych , opa-. 
dajacych. Korona okolo 3 lin. dluga, blado-czerwonawa, w wierz- 
.chofku ezarno-purpurowa. Torebki kuliste, gladkie, tepe i cokolwiek 

z wierzchu wgniecione. Ich szypulki pod ostrym katem przymoco- 
wane, od.torebek dwa razy dluzsze. Cala roslina, a mianowicie 
jéj owoc, nader gorzka, w medycynie uzywana. 

fized osmioprgcikowy (Üctandria). 

398. POLYGALA. XRZYZOWNICA. 

Kielich 5listkowy, farbowany, trwaly; dwa jego boezne 

ezyli. wewnetrzne listki wieksze, skrzydelkowate. Korona 

jeduoplatkowa , nieforemna, w rurke w górze rozdarta, zwi- 

niona; brzeg dwuwargowy; warga górna dwudzielna Za- 
gielek, dolna wklesla, ksztalt lódki nasladujaea. Torebka 
splaszezona, przewrotnie- sercowata, dwuscienna, 2komorko- 
wa, 0 przegródcee do $cian przymocowanéj. Komorki lziar- 
nowe. Ziarna omszone. 

740. P. vurcanis: foliis lineari-lanceolatis obtusiusculis, cau- 

(K. pospolita) . libus adsgendentibus, alis ovatis capsula 
parum longioribus corolla subbreviori- 
bus, ovario subsessili. 

DC. Prodr.Y. 324. Flor. fran... 2382. 
Willd. Spec. WI. p. 813. .Enum. Berol. 
p. (45. Scop. Carn. n. 861. Krock. Si- 
les. V. n. 1141. Pers. Syn. II. 211. Bess. 

Gal. V. 104. Sch. Berol. I. 368. Hayne, 
Arzneig. XIII, tab. 28, 24, 25, fig. A. 

Lovek, Flor. Pruss. tab. 199 , fig. 151. 
Polygala foliis lineari-lanceolatis  cauli- 
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bus diffusis herbaceis Lin. Flor. Suec. 

edit. l. n. 586. Polygala major vulgaris 
Vaill. Paris. t. 32., f. 1. [clon co- 
mosa Schk. Handb. Y. p. 324, tab. 194. 
Fieichenb. Plant. Critic. tab. 26, f. 54, 
96. Wimmer, Flor. Siles. I. 21. 

Bardzo pospolita na lgkach, pastwiskach, w za- 

roslach, gajach 1 lasach. Kwitnie w lecie prawie do 

Jesieni.. 2]. ! 
4, korzenia wyrasta zwykle kilka, nasada ku ziemi pochylonych, 

podnoszacych sie, w górze wyprostowanych, 3—' cali wysokich 
lodyg. Sa one pojedyneze, prawie walcowate, u dolu zupelnie glad. 
kie, w górze nieznacznie omszone, 1 w caléj dlugosci lisciami okry- 
te. Z tych korzeniowe zwykle sa szersze, niemal przewrotanie-Jajo- 
wo podluzne, w ogonek niby zwezone, tepe; inne wszystkie ró- 
wnowazko-lancetowate, wzniesione, gladkie, cale, mnié] wiecé] na 
l lin. szerokie, Inerwowe, dolne tepe, wyzsze $piczaste. Kwiaty 
-drobne, blekitne lub czerwonawo-fioletowe , niekiedy cieliste, two- 

rzg grono wierzcholkowe na 4— 35 cali dlugie. Szypulki szerokie, 
2 |ub 3 razy od kwiatu krótsze, w nasadzie przysadkami opatrzone; 
przysadka dolna wieksza od innych ài od szypulki nieco dluzsza. 
Skrzydelka kielichowe podluzno -jajowate, tepe, cale, 3 nerwa- 
mi oznaczone, z których $rodkowy wyrazniejszy, przez cala dlu- 
go$é skrzydelka przechodzacy; boczne niewydatne, w górze niknace. 
Torebka przewrotnie-sercowata, od skrzydelek krótsza lub im wy- 
równywajaca. 

Pol gala comosa Schkuhr'a, Test odmiana majaea lodyge pro- 

sta, liscie najnizsze przewrotnie-jajowate lub prawie owalne, dro- 
bne; inne wszystkie szczuplejsze niz u odmiany zwyezajnéj, równo- 
wazkie, troche $piczaste; przysadki od kwiatów przed ich zupelném 
rozwinieniem dluzsze. Kwiaty pospolicie purpurowo-ezerwone, 
lub blado blekitne. Wimmer we Florze Szlazkiéj uwaza ja za oso- 

bny gatunek. 

(41. P. Awana: foliisradicalibus obovatis obtusissimis, cau- 
(A. gorzka) linis linearibus, caulibus erectiusculis, alis 
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ellipticis corollam aequantibus, capsula 
suborbiculata. 

JDC. Prodr. I. 325 (excl. certe var. a et 
B) Flor. fran. n. 2383 (excl. var. 8). Po- 
lygala amara Jin. Spec. Jacqu. Austr. tab. 
412. Hoffm. Germ. II. 11... Pers. Syn. II. 
271. Hayne, Arzneig. XIII tab. 22, fig. 1 

et 2. Lorek, Flor. Pruss. tab. 139, fig. 156. 
Polygala amarella Crantz, Austr. 5, p. 438. 

Fieichenb. Plant. crit. f. 49, 44. Polyg. de- 
cipiens .Dess. Enum. Volh. p. 13. Polyga- 
la buxi minoris folio, flore coeruleo Vaill. 

Paris. p. 161, tab. 32, fig. 9. 

Ten gatunek znajdowalem r. 1824 kolo Grocho- 
wa pod Warszawa, lecz w bardzo maléJ ilosci. Pó- 
Zniéj w Lubels. w okolicach Pulaw. Kwilnie w le- 

cie. ^] | 
Lodyg zazwyezaj kilka (6. 8 lub wiecéj), krzaezkowato - wyra- 

stajacych, pochylonych, waleowatych, nieco galezistych, prawie 
sladkich, na 2—4 cale wysokich. Liscie korzeniowe, liczne, geste, 

nierówne, przewrotnie-jajowo-podluzne lub prawie-opatkowate, od 
lodygowych wieksze, dluzéj lub krócéj ogonkowe, zupelnie tepe 
i w wierzcholku zaokraglone, gladkie, bez zylek 1 nerwów ; lody- 
gowe nizsze podluzne, w nasadzie szczuplejsze, w górze rozszerzo- 
ne, tepe, bezogonkowe: wyzsze lancetowate, cokolwiek $piczaste, 
niewyraznie Inerwowe. Kwiaty drobne, liczne, blekitnawe, nieco 

zwisle, zylkami zielonawemi oznaczone; tworza grona zwykle je- 
dnostronne, wieksza ezesé lodygi zajmujace. Przysadka dolna pra- 

Wie szypulee równa. Skrzydelka przewrotnie jajowo - podluzne, . 
niemal. eliptyczne, tepe, od torebek bardzo malo dluzsze. Torebka 

okraglawa. Cala roslina gorzka. 
Polygala decipiens. Bessera, jest odmiana majaca lodyge po- 

Jedyneza, podnoszaca sie; liscie przewrotnie jajowo-lancetowate , 

korzeniowe bardzo wielkie i calkiem tepe; skrzydelka kielichowe 
eliptyczne, klinowato u dolu zwezone i od torebki krótsze. 
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zed dziesiecioprecikowy (Decandria). 

329. GENISTA. JANOWIEC. 

Kielieh Zwargowy; górna warga dwudzielna, dolna 3zab- 

kowa. Zagielek podluzno-jajowaty, odgiety. Lódka podluz- 
na, prosta, niezupelnie preeiki i slupek obejmujaea. Skrzy- 

delka jajowate, podluzne, od Zagielka krotsze. Preciki 1wiaz- 

kowe. Strak splaszezony, ezasem troche nabrzmialy, podlu- 
Zny, wielo-riasienny, niekiedy nieliezno-ziarnowy. -(Krzewy 
lub podkrzewy o kwiatach zóltych.). | 

142. G. GERMANICA : foliis lanceolatis hirsutulis, spinis sim- 
(J. kolgcy) - — plicibus aut ramosis, ramis floriferis' 

inermibus, racemis terminalibus, flo- 

ribus subvillosis, carina vexillo ef 
alis longiore, legumine ovato hirsu- 
tulo 2, 4, 5permo. 

| JDC. Prodr. 1. 149. Flor. fran. n. 
. 8814. Lin. Willd. Spec. YII. 944. 
JEnum. Berol. p. (46. Scop. Carn. n. 
876. .Pollich, Palat. n. 669. Krock. 

Siles. n. 1150. Roth, Germ. II. 163. 
Schk. Handb. tab. 195. Pers. Syn. IL. 
288. Hoffm. Germ. Y. (4. Spreng. 
Syst. IIL. 221. Bess. Gal. IL. 105. 
ichlech. Berol. Y. p. 911. .B.F. Comp. 
IL. 182. Kluk, .-Dyke. II. 22. Wodzi- 

cki, 1. 219. Szubert, Opis. 260. Scor- 
pius spinosus Joench, Meth. 134. Vo- 

glera spinosa J"lor. Wetterav. 2. p. 

500. Janowiee kolacy albo mniejszy 
Syren. stron. 1480. 
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Rosnie gdzieniegdzie, w lasach i gajach. Kwilnie 
w czerwc. lipcu. 5 

.. Jest krzewem na stope, póltory lub nieco-wiecéj wysokim, pro- 
stym, galezistym; mlodsze jego galazki walcowate, miekkim, rozwar- 
tym wlosem okryte i gestym lisciem otulone. Liécie sa okolo pót 
cala dlugie, eliptyczno-lancetowate, spiczaste lub tepe, na krótkich 
ogonkach, zupelnie cale, zylaste, wlosem miekkim, szezególniéj 
na obwodzie porosle. Miedzy niemi znajduja sie liczne ciernie, 
ostre, na dól nieco skrzywione, lisciom niemal równe, lub troche 

od nich dluzsze, gladkie, grubosci prawie igly sosnowéj, i albo 
pojedyneze, albo eze$ciéj na 2, 3, 4,lub wiecéj odnóg po- 
dzielone; $rednia odnoga zawsze jest dluzsza od bocznych. W mlo- 
do$ci ciernie te opatrzone sa w nasadzie malemi, lancetowa- 
temi li$ciami, pózniéj nagie. Ponizéj cierni wyrastaja w naste- 
pnym roku, mlode kwiatowe galazki, bezbronne, li$ciami tylko 
okryte. Kwiaty zólte, w krótkie grona wiérzcholkowe zebrane, 
mniejsze jak u innych gatunków, o szypulkach krótkich, równie 
jak kielichy kosmatych. £ódka znacznie dluzsza od skrzydelek, 
pod spodem rzesowata. Zagielek ciemniejszy. Strak kosmaty. 

743. G. PILOSA: caulibus procumbentibus striatis ramosis 
(J. kosmaty) tuberculatis, foliis lanceolatis complicatis 

subtus adpresse-sericeis, floribus axillari- 
bus breviter pedicellatis, corollis sericeis, 
leguminibus pubescentibus polyspermis. 

DC. Prodr. W. 152. Flor. fran. n. 3806. 
Lin. : Willd. Spec. YI. 941. Enwum. Berol. 
p. «45. Scop. Carn. n. 814. Pollich, Palat. 
n. 668. Krock. Siles. n. 1149. Jacqu. Austr. 
tab. 208. Schk. Handb. tab. 195. Pers. Syn. 
II. 288. Hoffm. Germ. V. 73. Spreng. Syst. 
III. 220. ScAlech. Berol. 1. 310. B.F. Comp. 
II. 180. Kluk, Dykc. Il. 22. Wodzicki, I. 
219. Szubert. Opis. 259. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 140, fig. 760. Genista foliis lanceola- 
tis obtusis, caule tuberculato decumbente 
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Lin. Flor. Suec. n. 635. Genista repens 
Lamar. Flor.fran. Spartium pilosum Hoth, 
Germ. ll. 161. Genistoides tuberculata 

: Moench, Meth. Genista humifusa Tore 

(non Lon.). Genista ramosa foliis-hyperici 
Vall. Paris. p. 18. 

Przytrafia sig ezasem w lasach suchych, wzgór- 

kowatych, w zaroslach i gajach. Kwitnie w koricu 
maja i w ezerwe. ^ 

Jest krzewinka niewielka galezista, bezbronna, na wszystkich 

prawie czesciach delikatnym, jedwabistym wlosem okryta. Ma ga- 
lazki cienkie, brunatno-zielonawe, brózdowane, brodawkowate, 
rozpierzchle, na ziemi lezace. Li$cie drobne (3—5 lin. dlug.), przy 
wiérzcholku galazek rozrzucone, przewrotnie jajowo-podluzne, 
tepe, twardawe, z wiérzchu gladkie, pod spodem jedwabistym, 
przytulonym wlosem okryte. Kwiaty zólte, niewielkie; zwykle po 
jednym lub po dwa w katach li$ci skupione, bardzo krótko-szypul- 
kowe. Kielich 1 korona zewnatrz jedwabiste. Strak podluzny, 
splaszezony, przytulonym wlosem okryty. 

744. G. INCTORIA: radice repente, caulibus suberectis, ra- 
(J. farbierski) mis teretibus striatis erectis, foliis lan- 

ceolatis glabriusculis, floribus spicato 
racemosis leguminibusque glabris. 

DC. Prodr. Y. 151. Flor. fran. n. 
3805. Lin. Willd. Spec. YI. 939. Enum. 
Derol. p. (45.  Pollich , Palat. n. 66. 

Scop. Carn. n. 813. Krock. Siles. m. 
1148. Hoffm. Germ. VI. 73. Pers. Syn. 
II. 287. Spreng. Syst. Il. 219. Schlech. 

Berol. p. 870. Bess. Gal. II. 105. .BF. 
Comp. II. 180... KIuk, .Dyke. 1. 21. 
Szubert, Opis. 258. Wodzicki, Y. 218. 
Lorek , Flor. Pruss. tab. 140, f. 159. 

Hayne, Arzneig. YX , tab. 11. Genista 
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folus lanceolatis, ramis teretibus stria- 

tis erectis Lin. Flor. Suec.n. 634. Spar: 
tium tinetorium JKoth, Germ. lI. 160. 
Genistoides tinetoria Moench, Meth. 

132. Genista pubescens Lang. Cornio- 
la tinctoria. Medicus. Genista tinctoria 
germanica Vail. Paris. p. T8... Jano- 

"in Lubezna wloska: (yenijn Syren. 
delliimis 

NE en iade gatunek, w lasach suchych, 
w zaroslach, na wzgórkach otwartych i t. p. m. Kwi- 

tnie w czerweu i lipeu. 5 
Krzew wiéchowato-galezisty, bezbronny, okolo lokcia wyso- 

ki. Galazki jego wzniesione, zielonawe, wwalcowate, brózdowane, 

gladkie. Liscie lancetowate, rozrzucone, okolo cala dlugie, prawie- 
bezogonkowe, niemal tepe lub troche Spiczaste, a czasem maler 
kim -sztyletem zakonezone, gladkie 1 z wiérzchu lsniace, w mlo- 

dosci tylko na obudwu powierzchniach a szezególniéj na brzegu, 
wlosem krótkim, miekkim okryte. W ich nasadzie przy ogonku, 
znajduja sie dwie male, szezeciniaste przysadki. Kwiaty dwa razy 
wieksze jak u gatunku poprzedzajacego, Zóite, w klosy na wiérz- 
cholkach galazek zebrane, lub pojedynezo w katach lisci osadzone, 
krótko-szypulkowe. Kielich gladki; dwa jego wyzsze zabki cokol- 
wiek szersze, 3 nizsze prawie-szczeciniaste. Korona gladka. Straki 

na cal przeszlo dlugie, po dojrzeniu brunatnawe, cokolwiek Iuko- 
wato-skrzy wione, gladkie, kilka ziarn nieco splaszezonych, bruna- 
tnych, wielkosci nasion konopnych zawierajace. 

330. CYTISUS. ZARNOWILIEC. . 

Kielich dzwonkowaty, 2wargowy; górna warga ZazWy- 

ezaj cala, ezasem 2zabkowa , dolua prawie J3zabkowa. Za- 
gielek jajowaty, obszerny. Eódka zupelnie tepa, preeiki i slu- 
pek obejinujaca. Preciki dwuwiazkowe. Strak równo-spla- 

szezony, wieloziarnowy. 
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145. C. SCOPARIUS: ramis angulatis glabratis, foliis trifolio- 
(Z. miotlowy) — latis petiolatis, summis simplicibus fo- 

liolisque oblongis, floribus axillaribus 
pedicellatis solitarüs, leguminibus ad 
mareines pilosis. 

JDC. Prodr. I. 154. Spartium Sco- 
parium JL. Willd. Spec. III 938. 
Jmum. Berol. p. (44... Pollich, Palat. n. 

665. Roth, Germ. M. 159. Krock. Siles. 
n. 1146. Schk. Handb. tab. 195. Pers. 
Syn. Il. 287. Hoffm. Germ. II. 72. 
Schech. Berol. I. 869. Kluk, Dyke. III. 
97. Szubert, Opis. 254. LLorek, Flor. 
Pruss. tab. 139, fig. (58. Hayne, 
Arzneig. IX. tab. 10. Spartium ramis 
inermibus angulatis, foliis ternatis so- 
litariisque Zn. Flor. Suec. n. 633. Ge- 
nista scoparia DC. Flor. fran. n. 3811. 
Spreng. Syst. III. 221. DF. Comp. 1I. 
179. Genista hirsuta Moench. Saro- 
thamnus vulgaris Wenmer, Flor. Si- 

les. 1, 148. Cytiso-genista, Scoparia 

. vulgaris flore luteo Vaill. Paris. p. 45. 
Zarnowiee albo  witeczki: Spartium 
Syren. stron. 1479. 

hosnie na miejscach piaszezystych 1 plonnych, mie- 
dzy Czerskiem a Góra (*. Kwitnie w ezerwe. lipe. 5 

Krzew dorastajacy 5, lub nieco wiecéj stóp wysokosci. Ga- 
lazki Jego liczne, proste, rózgowate, gietkie, zielonawe, nieco kani- 
ciaste 1 gladkie. Liscie drobne: nizsze ogonkowe, trójlistne, wyz- 

() W tomie II Piasta na stron. 74, autor na domyst mylna podaje 
wiadomoSé jakoby zarnowiec miottowy obficie w naszych lasach wyra- 

stal; roslina bowiem ta do najrzadszych u nas nalezy, i dotad jedynie mie- 

dzy Czerskiem a Góra znajdowana. 
Tom. IH. É 3l 
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sze prawie-bezogonkowe, pojedyneze, Listki podluzne, w nasadzie 
zwezone lub przewrotnie jajowato-podluzne, tepe albo troche spi- 

czaste, okolo 3 lub 4 lin. dlugie, a dwie. szerokie, zupelnie cale, 

jedwabistym, krótkim wlosem szezególniéj pod spodem omszone. 
Kwiaty wielkie, cytrynowo-Zólte, szypulkowe, nieco zchylone, przy 
wiérzcholku galazek pojedynezo lub po dwa z katów lisci wyra- 
stajace. Kielich. krótki, gladki, 2wargowy, wargi szérokie, nieco 
roztwarte, górna we dwa, dolna we 3, bardzo drobne zábki wy- 
ciete. Zagielek obszerny, odstajacy, po brzegach nieco zawiniony; 
lódka tepa, od skrzy delek troche dluzsza. Strak podluzny, plaski, 
po dojrzeniu prawie czarny, na brzegach wloskami porosly, okolo 
póltora cala dlugi. Ziarna drobne. 

746. C. suPINUS: caulibus deeumbentibus ramosis, ramis 

(Z. ssezodrze- teretibus junioribus hirsutulis adultis 
nica) glabratis, foliolis obovato-obtusis subtus 

subhirsutis, floribus 2—4 subterminali- 

bus peduneulatis, calycibus legumini- 
busque parce villosis. 

DC. Prodr. Y. 156. Flor. fran. Suppl. 
9. 549. Jacqu. Austr. l. tab. 20. Willd. 
Spec. III. p. 1125. Bess. Gal. II. 115. 
Szubert, Opis. 260. 

. Na wzgérkach, w lasach, gajach, zaroslach. Kwi- 
nie nà wiosne. 5 

Jest krzewinka mala, o galeziach walcowatych, gietkich, w mlo- 

dosci omszonych, pózniéj gladkich, szaro-brunatnych, na ziemi le- 
iacych 1 w trawie czesto calkiem ukrytych, z lisciem i kwiatem ge- 

sto-osadzonym. Liscie trójlistne, ogonkowe, niewielkie; listki prze- 

wrotnie Jajowate, w nasadzie zwezone, w wiérzcholku niemal tepe, 

cale; pod spodem jedwabistym wlosem porosle, z^wiérzchu pra- 

wie-gladkie. Kwiaty na krótkich szypulkach, pojedynczo, po dwa 
lub po 3, z katów lisci w górze galazek wyrastajace. Kielich rur- 

kowaty, od szypulki znacznie dluzszy, blado-zóltawy, wloskami 

przytulonemi okryty, dwuwárgowy; obiedwie wargi prawie-ró- 

wne: górna ma 3 niewyrazne zabki, dolna niegleboko jest. rozcie- 
ta. Korona dwa razy od kielicha dluzsza, 2ólta. Strak podluzny, 
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mocno splaszezony, brunatno-zóltawy, kosmaty. W Augustow. 
nigdziem té] krzewiny nie widzial, tak pospolitéj kolo Warsza- 
wy i w innych okolicach. 

441. C. NIGRICANS: ramis teretibus virgatis, foliis petiola- 
(Z. ezerniejgey) tis subtus cum ramis calyce et legu- 

minibus adpresse pubescentibus, folio- 
lis ellipticis, racemis elongatis termi- 
nalibus erectis, calycibus ebracteatis. 

DC. Prodr. 1. 153. Lin. Willd. 
Spec. II. 1118. Enum. Berol. p. 161. 
Scop. Carn. n. 904. Jacqu. Austr. tab. 
381. Roth, Germ. II. 293. Krock. Si- 

les, n. 1181. Pers. Syn. II. 309. Bess. 
Gal. H. 114. Hoffm. Germ. I. 84. 

epreng. Syst. III. 222. DC. Flor. fran. 
n. 9819. Schlech. Berol. Suppl. p. 255. 
B F.Comp. 1I. 189. Szubert, Opis. 261. 
Wodzecki Y. 184. 

Przytrafia sig w miejscach suchych, w zaroslach 
(W Sandomir). hiwitnie w czerwoe. lipc. 5 
Krzewina ta, na lokiec lub troche wiecéj wysoka, ma galezie cien- 

kie, gietkie, rózgowate, dlugie, proste, zielonawe, w wiérzcholku 

— hialo omszone. Liscie ogonkowe, troiste; listki podluzne, prawie- 

eliptyczne, ku nasadzie zwezone, na brzegu cale, w wierzcholku 

prawie tepe 1 króciutkim zakoriczone sztyletem, po wierzchu glad- 
kie, ciemno-zielonawéj barwy, pod spodem, mniéj wiecé] tak 
jak 1 ogonki, delikataym, przytuloenym . wlosem okryte. Srodkowy 
listek jest nieco wiekszy; wszystkie maja wlasne, bardzo krótkie, 
omszone ogoneczki. Kwiaty zólte, drobne, w grona proste, wiérz- 
cholkowe zebrane, krótko-szypulkowe. Kazda szypulka ma w wiérz- 
cholku maleünka, równowazka, prawie-szezeciniasta przysadke. 

Kielich krótki, przytulonym  wlosem okryty, 2wargowy; górna 
warga cala, dolna niewyraznie 3zabkowa. Straki plaskie, nieco 

skrzywione; sztyletowate, na cal przeszlo dlugie a é6wieré cala szé- 

rokie, przytulonym, jedwabistym wlosem porosle. Ziarn okolo 8, 
drobnych. Po. zasuszeniu prawie calkiem ezernieje. 

- 
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' 331. ONONIS. WILZYNA. 

Kielich. dzwonkowaty, 59 razy weiety, o weieciaeh ró- 

wnowazkich, Spiezastyeh. Zagielek wielki, podluznie kres- 

kowany. Lódka Spiezasta, od skrzydelek cokolwiek dluzsza. 
Preciki jelnowigzkowe. Strak zwykle wydety, bezszypul- 
.kowy, nieliezuo-nasienny. 

148. O. sPINOSA: suffruticosa villoso-subglutinosa spino- 
( W. ciérmista) sa velinermis, folis ternatis simplici- 

busque.oblongis obtusis apice serratis , 
floribus subsolitariis. 

Spreng. Syst. IL 178. Willd. Spec. 
III. 989.  Enum. Berol. 148. .Krock. 
Giles. n. 1151. Roth, Germ. II. 166. 

Schk. Handb. tab. 194. Hayne, Arzneig. 
tab. 1T. fig. 43. Pers. Syn. 1. 289. Hoffm. 
Germ. lI. 15. Bess. Gal. 1l. 106. Schlech. 

Berol. p. 31. Szubert, Opis. 262. .Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 140, f. 161. Ono- 

nis floribus racemosis geminatis, foliis 
ternatis, ramis spinosis Le. Suec. m. 
637. Ononis arvensis DC. Flor. fran. 

n. 9835. Kluk. Dykce. vosl. Yl. 148. 
Ononis repens Zn. (secund. Spreng.). 
Ononis procurrens Wallroth, Sched. crit. 
p. 981. DC. Prodr. Yl. 162 (secund. 
Spreng.). On. campestris Koch et Züz- 
On. senescens .Lapeyrouse, Hist. Plant... 
Pyren. p. 405. Bonaga arvensis JMedi- 

cus. 

Przytrafia sie na polach piaszezystych (W San- 
domir. Lubel. Mazowiec.). Kwitnie w lecie. 2| 

.* 
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Roslina ta, na póltory stopy lub nieco wiecéj wysoka, ma lodygi 
galeziste, zwykle czerwonawe, prosto-stojace lub cokolwiek pochy- 
le, twardawe, kosmate 1 nieco lipkie, w mlodos$ci bezbronne, pó- 

iniéj cierniami opatrzone. Ciernie te sa naprzemianlegle, przeszlo 
pót cala dlugie, ostre, pojedyneze lub dwudzielne, lisciem gestym. 
okryte. Liscie drobne, krótko-ogonkowe, nizsze troiste, wyzsze 
pojedyneze; listki podluzne albo eliptyczne lub przewrotnie - jajo- 
wate, srodkowy zwykle szerszy; wszystkie tepe, w górze drobno- 
zabkowane, nieco omszone, czesto prawie-lipkie. W nasadzie lisci 
znajduja sie po dwie, male, skosno-jajowate, spiczaste, niewyra- 
ínie pilkowane, nieco pret otulajace, bezogonkowe  przysadki. 
Kwiaty zebrane na wiérzcholku galazek, z katów lisci pojedynezo 
lub parzysto wyrastajace, krótko:szypulkowe. Kieiich kosmaty, 
0 pieciu dlugich, $piczastych, prawie-równowazkich weieciach. Ko- 
rona od kielicha wieksza, rózowa lub cielista, ma zagielek obszerny, 

przewrotnie jajowato-okraglawy, ciemniejszemi rysami wpodluz 
oznaczony, prawie wszystkie inne czesci okrywajacy, zewnatrz 
delikatnemi wloskami porosly. Lódka bardzo mala, od skrzydelek 
dluzsza. Straczek krótki, nieco-wydety, omszony, pospolicie 2ziar- 
nowy; nasiona niemal kuliste, po dojrzeniu brunatne. 

149. O. nrmciNA: suffruticoso - villoso- subglutinosa iner- 

( W. bezbronna) mis, foliis ternatis simplicibusque oblon- 
go-lanceolatis acutis, floribus subge- 

minis. 
Spreng. Syst. I. 178. Jaequ. Hort. 

Vindob. tab. 93. Willd. Spec. III. 989. 
— Enum. Berol. p. 148. Hoffm. Germ. M. 

15. Bess. Gal. II. 106. Pers. Syn. 1l. 
289. Lorek, Flor. Pruss. tab. 140, f. 162. 
Ononis altissima DC. Prodr. II. 162. 

Flor. fran. n. 3836. Ononis arvensis 
Roth, Germ. IL. 167. |, Szubert, Opis. p. 

262. BF. Comp.ll. 186. Ononis flori- 
bus subsessilibus solitariis lateralibus, 

ramis inermibus 4n. Flor. Suec. edit. 

I. 5. 622. Ononis hircina Jacquini Krock. 
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Siles. n. 1152. Ononis foetens Allion. 
Flor. Pedemon. Bonaga hircina Medicus. 

Na pastwiskach, odlogach, miedzach, kolo dróg, ' 
cze$ciéj jak poprzedzajacy. Kwitnie od czerwca 
do sierpn. 2| 

W yrasta bujniéj od poprzedzajacego, lecz cierni nigdy nie ma. 
Lodygi prawie-proste, galeziste, walcowate, grubsze 1 nie tak twar- 
dniejace jak u tamtego; zielonawe, miekkim, bialawym kutnerem, 

nieco lipkim okryte. Liscie wieksze i dluzéj-ogonkowe, a listki ich 
podluzno-lancetowate lub prawie-eliptyczne, tepe lub spiezaste, 
niemal na calym obwodzie ostro nierówno-pilkowane, prawie- 
gladkie lub rzadkim wlosem gdzieniegdzie porosle. Przysadki wiel- 
kie, ostro-pilkowane, doskonale pret otulajace. Kwiaty okazalsze, 
krótko-szypulkowe, pojedynczo lub parzysto w katach lisci osadzo- 
ne, albo w krótkie klosy na wiérzcholku galazek zebrane. Weiecia 

kielicha równowazko-lancetowate, wlosiste. Zagielek na grzbiecie 
omszony, rózowy, skrzydelka bialawe lub cieliste. Cala roslina 

odrazliwa wonia sie odznacza. 

332. ANTHYLLIS. PEZELOT. 

Kielich trwaly, rurkowaty, w posrodku nieco wydety, pie- 
eio-zabkow y, o zabkaeh nierównych , stulonych. Zagielek 

troche dluzszy od innych platków, po hrzegaeh zwisly. Skrzy- 
delka podluzne, lódee splaszezonéj, do nich podobnéj niemal 
wyrównywajace. Nitki w wierzeholku rozszerzone. Strgezek 
ma malenki, okraglawy, kielichem okryty, 1—2ziaruowy. 

150. A. VULNERARIA: herbacea erectiuscula, foliis pinnatis, 
(P. pospolity) ^ foliols 5—13 inaequalibus infimis 

minoribus terminalibus multo majo- 
ribus, capitulis subduplicatis. 

DC. Prodr. 1I. 170. Flor. Fran. n. 
3850. Anthyllis Vulneraria Lin. Spec. 
Pollich, Palat. n. 611. Wild. Spec. 1I. 
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1013. Enum. Berol. p. (51. —.Eoth , 
Germ. Yl. 164. .Krock. Siles. n. 1154. 
Pers. Syn. II. 292. .Hoffm. Germ. 1I. 
15. Schlech. Berol. Y. 312. B.F. Comp. 

II. 187. Spreng. Syst. HII. 184. Schk. 
Handb. tab. 196. .Lorek, Plor. Pruss. 

tab. 140, fig. 164. Anthyllis herbacea, 
folüs pinnatis inaequalibus, capitulo 
duplicato Lin. Flor. Suec. n. 638. 
Vulneraria Anthyllis Scop. Carn. m. 
879. Vulneraria heterophylla Moench, 
Meth. 146. Anthyllis rusticana. Wen- 
deroth. Vulneraria rustica. Vaill. Pa- 
ris. p. 205. Lamar. Flor. fran. 

Na lakach suchych, miedzach, w zaroslach. Kwi- 
tnie w czerwcu 1 lipeu. ^]. 

Dorasta okolo póltory stopy, lub nieco wyzéj. Ma lodygi w na- 
sadzie nieco podnoszace sie, wyZzéj proste, pojedyneze, czasem 
cokolwiek galeziste, waleowate, bardzo krótkim, przytulonym ku- 
tnerem okryte. Liscie nieparzysto-piérzaste, odlegle, najnizsze ogon- 
kowe, a listek ich wiérzcholkowy znacznie jest wiekszy; inne wszy- 
stkie bezogonkowe, z wiekszé] liezby listków zlozone ; listki te sa 
nierówne, podtuzne lub lancetowate,tepe lub troche $piczaste, zu- 
pelnie cale, zwiérzchu gladkie, pod spodem i na brzegu przytulonym, 
delikatnym wlosem okryte. Kwiaty skupione w glówke, pojedyneza 
lub podwójna, czasem potrójna, wiérzcholkowa; prócz tego z boku 
lodygi czesto pojedyneze glówki. na dlugich szypulkach wyrastaja; 
w nasadzie kazdéj znajduje sie krótka, naksztalt liscia przysadka, 
na kilka wcieé lancetowatych piérzasto-podzielona. Kielich dlugi, 
troche wydety, prawie pecherzowaty, w górze zeszezuplony, kolo- 
rowy, wloskami drobnemi okryty. Korona mala, pospolicie 2ólta; 
lódka jéj skrzydelkami objeta, troche od nich krótsza 1 w rurke 
nieco splaszczona spojona. Nitki w wiérzcholku lopatkowato-roz- 
szérzone, czyli raczéj wydete; glówki pylkowe szcz uple, pionowo- 
wsparte. Straczek zamkniety w kielichu, ma krótka szypuleczke 
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i jest na 2.]ub 3 linie dlugi, podluzno-okraglawy, soczewkowato- 
splaszczony, jedno ziarno zawierajacy. , 

333. PHASEOLUS. FASOLA. 

Kielieh dzwonkowaty, 2wargowy; górna warga ?zabko- 
wa, dolna 3dzielna. Zagielek obszerny, tepy; wyciety, od- 

ehylony. Skrzydelka jajowate, dlugosei Zagielka, na dlugich 
paznogeiaeh osadzone. Lódka wraz z precikami i szyjka, 

szrubowato-skreeona. Strak skórkowaty, plaskawy lub pra- 
wie-waleowaty, tepy, w wierzcholku konezato-przedluzony. 
Ziarna nerkowate, podluzne, znaezkiem jajowo-podlugowa- 
tym opatrzone. 

151. P. vurcAnis: volubilis glabriusculus, racemi foliis bre- 
(TF. pospolita) | vioris pedicellis geminis, bracteis calyce 

minoribus patulis, leguminibus com- 
pressis geminis. 

Spreng. Syst. Ill. 254. Lin. Willd. 
Spec. III. 1030. Enum. Berol. p. 152. 
Pers. Syn. Yl. 295. Schlech. Berol. I. 
313. DC. Flor. fran. n. 3942. Ejusd. 

Prodr. V. 392. Hayne, Arzneiq. 1. tab. 
46. Fasola, Groch albo Bób turecki: 

Fazioli et Phasioli Syren. stron. 1034. 

Pochodzi z lndyj wschod. W ogrodach hoduje 
sie wszedzie, pod nazwiskiem fasoli tyczkowéj al- 

bo grochu szablastego , szabelbonu il. d. Kwitnie 

w czerwcu. (*) 
Lodyge ma wijaca sie. Liscie troiste, listki jajowate, Spiczaste, 

Grona pojedyneze, szypulkowe, krótsze od lisci. Szezególne szy- 
pulki parzysto-osadzone. Przysadki kwiatowe od kielichów mniej- 
sze, rozlozyste. Kwiaty pospolicie biale. Straki splaszezone, zwisle. 
Ziarna grochu szablastego co do wielkosci, ksztaltu 1 koloru, w na- 
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der licznych odmianach znajome w eetodashe Niektórzy dziela je 
na 3 szeregi: 

A. Jednokolorowy (unicolor), ziarna jeduostajnéj farby, miano- 
wicie czarnéj, ametystowéj, miedzianéj, brunatnawo-zóltéj, lila, z61- 
téj, gliniasto-czerwonaw(éj, zielono-Zóltawéj lub ezerwonawéj. 

B. Pregowany (fasciatus), ziarna pra2kami ezyli paskami skrzy- 
wionemi oznaczone. Odmiany tego szeregu, zebry zwane, maja 
nasionà barwy blekitnéj, brunatnawo-Zóltéj, kasztanowaté] , szaréj, 
watrobiané;] i t. p. : 

C. Upstrzony (variegatus), ziarna bialawe, plamkami rdzawe- 
mi, olowiano-szaremi, fioletowemi upstrzone, lub ametystowe 
z plamkami oliwkowemi, albo zólte z plamkami rudemi (DC. 
Prodr. M. 392). . 

152. P. wurTIFLORUS: volubilis glabriusculus , foliolis ova- 
CF. wielokwiatowa) tis acuminatis, racemis pedunculatis 

folio longioribus, pedicellis gemina- 
tis, bracteolis calyce subbrevioribus 
adpressis, leguminibus pendulis sub- 
faleatis torulosis scabris. | 

DC. Prodr. 1L. 392. Flor. fran. 
IV, p. 559. Willd. Spec. ME. p. 
1030. Enum. Berol. p. 152. Spreng. 
Syst. III. 254. Hayne, Arzneig. M. 

tab. 45. 
— & pasowy, coccineus : corollis inten- 

se coccineis. Phaseolus coccineus 
Kniphoff, Cent. 12, n. 15.: Pers. Syn. 
II. p. 295. Phaseolus vulgaris ScAt. 
Handb. tab. 199 a. Phas. vulg. à coc- - 
cineus IL. Spec. 

— B bialy, albus corollis albis. 

Gatunek ten ma pochodzic z Ameryki cieplejszé]. 

U nas pielegnuje sie w ogrodach. Kwitnie w le- 

Tom H. 39 
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Do poprzedzajacego podobny i lodyge podobniez ma wijaca sie, 
lecz grona. kwiatowe dluzsze sa cokolwiek od lisci, lub im wyró- 

wnywajace; przysadki do kielicha przytulone, szezuplejsze; straki 
krótsze, lecz grubsze, szersze 1 troche szorstkawe; ziarna wielkie, 

 nerkowate. 
Piérwsza odmiana ma kwiaty piekné; szkarlatué] has ziar- 

na brudno-czerwone lüb fioletowe, ciemnemi plamkami upstrzone. 

Dla ozdoby utrzymuje sie w ogrodach. Druga ma kwiaty i ziarna 
bialawe. 

753. P. xANUS: erectiusculus flexuosus glaber, foliolis ova- 

(.F. karlowata) tis, bracteis calyce majoribus, leguminibus 
compressis pendulis. 

Spreng. Syst. lll. 255. Lin. Willd. Spec. 
III. 1036. num. .Berol. p. 153. Pers. 
Syn. I5 29b. DC Flor. fran. .n. 8944. 
Schlech. Berol. 1. 313. B.F. Comp. Wl. 193. 

Pochodzi z Indyj wschod. 1 od niektórych auto- 
rów za odmiane fasoli pospolité] Jest uwazany-5 Kwi- 
tnie w czerwcu. (*) 

Od poprzedzajacych rózni sie lodyga mniéj wiecéj wyprosto- 
wana, gladka, niewijaca s:e, ledwie na 2 stopy wysoka, 1 przysad- 
kami od kielicha wiekszemi. Kwiat ma podobniez bialy, straki zwi- 

sle, splaszezone. Ziarna co do wielkosci 1 koloru rozmaite. (O Ao- 
dowaniu 4 rózném uiyciu fasoli wijacé£j sie i karlowatdj: Ogrodni- 
ctwo Zigry I. 16. 17. Reichart, Ogrody warzyw. 2962. 268. Kluk, 
JDyke. M. 178. Strumillo , Ogrody pótn. wydan. 3. I. 115. Oczapo- 
wski, Joczatki G'ospodar. .Bürgera I. 104. Czepiriski, Ogrodni- 
etwo powszeehne, str. 190). 

384, PISUM. GAROCH. 

Weiezia kielicha liSeiaste, dwa wyZsze krótsze.  Zagie- 
 lek obszerny, przewrotnie-sercowaty, odgiety. Skrzydelka 
okraglawe, stulone, od Zagielka krótsze. Eódka splaszezona, 

pólksiezyeowata, od skrzydelek krótsza. Szyjka trójgraniasta; 
u dolu lódkowato-wydrazona, w górze kosmata. Strak po- 
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dluzny, wielki, plaskawy.- Ziarna liezne, prawie kuliste, zna- 
ezkiem okraglawym opatrzone. 

154. P. sATIVUM: petiolis teretibus trjugis , foliolis ovatis 
(G. zwyczajny) integris margine undulatis saepe oppo- 

sitis mucronulatis, stipulis ovato-subse- 
micordatis crenatis, pedunculis bi- vel 
multifloris, leguminibus subcarnosis. 

DC. Prodr. Y. 868. Flor. fran. n. 

8999. Lin. Willd. Spec.W. 1070. Enum. 

Derol. p. 45€. Pers. Syn. M. 306. Schk. 
Handb. tab. 200. Schlech. Berol. I. 313. 
BF. Comp. IL. 201. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 141, fig. (65. Groch: Pisum majus 
Syren. stron. 1038. 

Chociaz niektórzy groch za rosling Europe]ska 
podaja, wlasciwa Jednak jego ojezyzna jest nie. 
pewna. Kwitnie wlecie. (*) 

Liscie ma pierzaste, w wiérzcholku trzema pospolicie wasami 
zakoüczone. Kazdy lisó sktada sie z dwóch lub 3 par listków, ja- 
jowatych, zwykle przeciwleglych, calych, na brzegu mniéj wiecéj 
falistych, w wiérzcholku krótkim sztyletem zakorezonych. Ogonki 
walcowate, a ich przysadki duze, li$ciaste, sko$no-Jajowate, niemal. 

wpól-sercowate, nà obwodzie u do!u nieregularaie karbowane, 
nasada troche pret obejmujace, w wierzcholku sztyletem uzbrojo- 
ne. Szypulki 2 lub wielo-kwiatowe. Kwiaty biale, purpurowe lub 
blekitnawe. Straki zwisle, gladkie, nieco miesiste. 

Odmiany grochu KHAN $3 liczne: róznia sie szczególnié] 
wielkoscia straków, wezesniejszém lub pózniejszém ich dojrzewa- 
niem, kolorem, wielkoscia i ksztaltem ziarn, wysokoscia lodysi 

i tym podobnemi wlasnosciami, Seringe w Prodr. Dekandola, piec 
celniejszych odmian naznaeza: 

a) Cukrowy (saccharatum: caule elato, leguminibus subcoria- 
ceis compresso-teretibus, seminibus rotundatis distantibus C. 
Prodr. II. 368). Odznacza sie lodyga wyniosla, strakami plasko- 
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walcowatemi, nieco skórkowatemi, nasieniem okraglém, oddalo- 

ném. (Petits-pois. Pois suerés.) 
b) Wielkogroch (maerocarpum : caule maximo, leguminibus 

amplis falcatis valde compressis non coriaceis edulibus, seminibus 
magnis distantibus DC. l.c). Ma lodyge wysoka, straki wielkie, 

sierzpowato-skrzywione, plaskie, miesiste, ziarna duze, oddalone. 

Lupiny miesiste, bez skórki, jadalne. (Pois-sans-parchemin; Pois . 
mange-tout.) " 

c) Baldaszkowy (umbellatum: stipulis quadrifidis acutis, pe- 
dunculis multifloris terminalibus subumbellatis DC. L c). Ma 
przysadki. Adzielne, $piezaste, szypulki wielokwiatowe, na wiérz- 
cholku lodygi baldaszek niby, ezyli raczéj baldaszkogron tworzace. 
Ziarna wielkie, okraglawe, brunatno-Zólte. Hoduje sie czasem dla 

ozdoby. (odis à bouquet.) 
d) Kwadratowy (quadratum: seminibus densissimis quadratis 

JD C. l. c.).' Odznaeza sie nasieniem prawie-kwadratowém, gesto 
w strakach umieszczoném. jou GREG Lorek, Flor. Pruss. tab. 
141, fig. 166. 

e) (NIA (humile: caule nano debili, leguminibus mino- 

ribus subcoriaceis, seminibus approximatis rotundis .D C. 4. c.). Ma 
lodyge nizka, wietka, galezista, li$cie dwuparzyste, o listkach okra- 

glawych; straki drobne, prawie-skórkowate. Ziarna okragle, zbli- 

zone. (ois nains.) 

O hodowaniu grochu: Ogrodnictwo Zigry Y. 14. Reichart, Ogro- 
dy warzyw. 29/13. 981. Strumillo, Ogrod. pólnoc. wydan. 3. Y. 116. 
Kluk, .Dykc. M. 200. Oczapowski, Gospodar. wiejskie V. 96. .Po-- 
czgtki gospodar. Bürgera 1l. 89. 95. Kurowski, Tygodnik volnicz. 
technol. z r. 1835 n. 12. 18. Czepiriski, Ogrodnic. powszech. 192. 

335. OROBUS. DRZEWIGROSZEK. 

Kielieh dzwonkowaty, 9 razy weiety (prawie 9zabko- 
. Wy), wyZsze dwa weiecia krótsze. Korona motylkowa. Za- 

- gielek przewrotnie-sercowaty. Skrzydelka podluzne, stulone, 
prawie dlugosci Zagielka. Eódka u dolu dwudzielna, $pieza- 
sta, z brzegami stulonemi i dnem brzuchatém. Szyjka deli- - 

katna, równowazka, w wierzeholku wlosista. Strak rowno- 
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wazko-podluzny, niemal waleowaty, w wierzeholka koneza- 
toScia, podnoszaea, sie opatrzony, wieloziarnowy. —Ziarna ze 
zuaezkiem równowazkim. (Ogonki koneza sig krotkiém, po- 

jedynezém, szezeciniastém przedluzemiem. —Przysadki pol- 
strzalkowate. LiScie parzysto-pierzaste, o parach nielieznych). 

155. O. vERNUS: subpubescens, caule simplici, foliis triju- 
(D. wiosenny) gis, foliolis lanceolatis acuminatis, nervis 

subparallelis, stipulis semi-sagittatis inte- 
gris, pedunculis axillaribus multifloris 
folio brevioribus, floribus subsecundis 
nutantibus, lacinis calycinis latis vix 
longitudine tubi, leguminibus subcom- 
pressis oblique-reticulato-venosis poly- 

spermis, stylis geniculatis, seminibus 

subrotundis laevibus. 

DC. Prodr.1I. 311. Flor. ione n. 4005. 
Lin. Willd. Spec. III. 1013. Enum. Berol. 
p. 158. Crantz, Austr. 313. Pollich, Pa- 
lat. 612. Scop. Carn. n. 882. .Eoth, Germ. 
II. 169. Krock. Sues. n. 1158. Pers. Syn. 
II. 308. .Hoffm. Germ. WM. 16. .Bess. Gal. 
II. 108. Spreng. Syst. III. 259. Schlech. 
Berol. I. 314. BF. Comp. II. 194. .Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 141, fig. 168. Oro- 
bus folis pinnatis ovatis, stipulis semi- 
sagittatis integerrimis, caule simplici Ln. 

Flor. Suec. n. 641. Lathyrus vernus Bern- 
hardi. Wimmer, Flor. Siles. 1. 166. 

W lasach cienistych, listkowych, i gajach. Kwi- 
inie w maju.. ^]. 

Dorasta okolo stopy wysokosci. Lodyge ma podsnen, slaba,. 
kaficiasta, gladka. Liscie zwykle trzyparzyste. Listki wielkie, prze- 

ciwlegle, jajowate, Spiczasto-przedluzone, na brzegu delikatnym 
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wlosem porosle, z reszta calkiem gladkie, prawie wpólprzezro- 

czyste, pod spodem nieco-bledsze, 3nerwowe. Przysadki pólstrzal- 
kowate, $piczaste, cale. Grona kwiatowe w górze miedzy li$ciami 
osadzone. Kazde sklada sig z kilku (4— 6). blekitno - ezerwona- 
wych, dosyé duzych, zwislych 1 w.jedne zazwycezaj strone zwróco- 
nych kwiatów. Szypulki glówne nieco omszone, niemal lisciom 
wyrównywajace. Kielich gladki, trzy jego dolpne wciecia lanceto- 
wo-równowa2Qzkie, Spiezaste, znacznie od dwóch górnych dluzsze. 
Straki. szezuple, proste, okolo póltora cala dlugie, 2—3 lin. szé- 
rokie. : 

156. O. wrGER: glabriuscülus, caule ramoso angulato-fle- 
(D. ezerniejq- xuoso, folis 3—6jugis, foliolis ellipticis 

cy) mucronulatis, nervis subparallelis, stipulis 
Iineari-lanceolatis aeutis, pedunculis multi- 

- floris folio longioribus, dentibus calycinis 
inaequalibus tubo brevioribus, legumini- 
bus compressis obsolete reticulato-venosis, 

stylis geniculatis, seminibus 9lobosis. 

DC. Prodr. Yl. 378. Flor. fran. n. 4003. 
Lin. Willd. Spec. WI. 1076. Enum. Berol. 
p.459. Crantz, Austr. 312. Pollich., Palat. 

n. 614. Scop. Carn. n. 884. Krock. Siles. 
n. 1159. Roth, Germ. Tl. 171. Schk. Handb. 

tab. 200. Pers. Syn. Il. 803. Hoff m. Germ. 
II. 7. Bess. Gal. V. 109. Spreng. Syst. VI. 
260. Schlech. Berol. I. 315. BF. Comp. 1. 
194. Lorek, Flor. Pruss. tab. 141, f. 710. 

Orobus eaule ramoso, folis sexjugis 

ovato-oblongis Lin. Plor. Suec. n. 648. 
Lathyrus niger Wimmer, Flor. Siles.l1. 166. 

W lasach, gajach, zaroslach. Kwitnie w ezerwe. 
lipeu. 2]. 

Wyiszy od poprzedzajacego i czesto blizko lokeia dorasta. Eo- 

dyge ma galezista, prosto-stojaca, kariciasta, nieco pogieta, gladka 

lub gdzieniegdzie nieznacznie omszonq. Liscie pierzaste, z 4—6 
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par listków zlozone. Listki te sa. przeciwlegle, drobniejsze jak 
u poprzedzajacego, eliptyezne lub podluzne, w wiérzcholku tepe 
i króciutka szezecinka zakoriczone, sino-zielonawe i gladkie. Przy- 

sadki równowazko-lancetowate, Spiczaste. Szypulki od lisei. dtuz- 
sze, z katów miedzy lodyza a lisciami Wyrastajsse: Kwiaty nie- 

wielkie, z poezatku purpurowe, póznié] blekitnawe. W kazdém 
gronie ;jest ich od 4 do 10. Kielich troche omszony, kolorowy, 
o zabkach nierównych, od rurki krótszych. Korzen dlugi, gruby, 

smaku slodkawego; a cala roslina, nawet po najstaraunie]szém za- 
suszeniu, calkiem czernieje. 

15. O. LAEVIGATUS: elaberrimus, caule simplici, foliis 
(D. rdzawo-zólty) 9 — Ajugis, foliolis ovatis mucronatis, 

stipulis semisagittatis basi dentatis, 
pedunculis elongatis multifloris incli- 
natis (foho brevioribus), calycibus 

brevissime denticulatis , leguminibus 

erectis compressis planis laevibus, 
stylis geniculatis. 

JDC. Prodr. 1I. 318. Spren. Syst. 
III. 260. Bess. Gal. I. 107. Énum. 
Volh. p. 28. Orobus laevigatus Wald- 
stein et Kitajb. Plant. rar. Hung. Yl. 
p. 216, tab. 243. 

hzadki ten gatunek znalazlem w r. 1825 kolo Ra- 
domia, gdzie w lasku Janiszewskim dosyé obficie 
ro$nie.  Pózniéj p. Jastrzebowski znajdowal go 
w Augustow. w okolicach Sejn. Kwitnie w ezer- 
weu. bn 

Piekna ta roslina dorasta okolo póltory stopy wysokosci. £o- 
dyge ma niezawsze pojedyneza, ezesto w górze troche galezista, 
prosto-stojaca, prawie-kariciasta, brózdowana, troche pogieta, 
w s$rodku wydrazona, zupelnie gladka. Liscie piérzaste, z 3 lub 4 
par listków zlozone, koticza sie malenkiém, szczeciniasto-lisciowa- 
tém przediuzeniem. Listki sa znacznie wieksze jak u gatunków 
poprzedzajacych, przeciwlegle, króciutko-ogonkowe, eliptyczne 



256 DWUWIAZKOWA . 

lub jajowate, po obu koücach nieco zwezone, w wiérzcholku tro- 
che spiezaste i krótkim opatrzone sztyletem, na brzegu cale lub 
bardzo niewyraznie (pód szklem powiekszajacém) zabkowane, po 
obu stronach gladkie, zylkami siatkowato-oznaczone, z wiérzchu 
$wiatlo-zielonawe, pod spodem bledsze. Przysadki dosé wielkie 
(ezesto przeszlo J/ cal. dlugie), pólstrzalkowate, dolne szersze, ja- 
jowo-lancetowate, w nasadzie zwykle mniéj wiecé] nieregularnie 
zabkowane. wyzsze szczuplejsze i pospolicie cale. Kwiaty cegla- 
sto-20ltawe, zebrane w piekne grona na wiérzcholku szypulek 
nieco-pochylonych, brózdowanych, lisciom wyrównywajacych lub 
od nich ;dluzszych. W kazdém gronie bywa ich od 12—20 lub 
nieco wiecéj, ku jedné] stronie zwykle zwróconych. Kielich dzwon- 
kowaty, zupelnie gladki, skosno-sciety, o zabkach nader drobnych. 
Straki lancetowate, ku dolowi szezuplejsze, calkiem plaskie, okolo 
póltora eala dlugie, a na 3—4 lin. szérokie, slabo-skrzywione, 
gladkie, brunatne; wierzcholek ich koüezy .sie szyjka trwala, spi- 
czasta. / 

Uwaga. Gatunek ten nader podobnyjest do drzewigroszku zól- 
tego ( Orobus luteus Lin), rosnacego w krajach górzystych Euro- 
py, mianowicie we Wloszech, Szwajcaryi, Karyntyi 1 t. p. Lecz 
tamten listki ma bardzié] podluzne 1 $piczastsze, szypuleczki 1 kie- 
lichy mniéj wiecéj kosmate; zabki kielichowe wieksze i nierówne, 
przylistki szersze 1 kwiaty ,okazalsze. 

336. LATHYRUS. LEDZWIAN. 

Kielich dzwonkowaty, 5 razy weiety, o dwóch weieciach 
wyZszych krótszych. Zagielek obszerny, przewrotnie-ser- 
cowaty, po brzegach i w wierzcholku odgiety. Skrzydelka 
podluzne, xiezycowate , krótkie, tepe. Lodka polokrag!a, 

dlugosci skrzydelek, lecz nieco od nich szersza. Szyjka pla- 
ska, w wierzcholku rozszerzona, z przodu kosmata. Strak 

podluzny, prawie waleowaty lub splaszezony. Spiezasty, wie- 

loziarnowy. Ziarna kuliste lub katowate. (Liscie 1— 3pa- 

rzyste, wasem palezistym zakonezone.). 

158. L. rnATENSIS: glabriusculus, caulibus erectiusculis te- 
(QL.Jgkowy) ^ tragonis, foliis unijugis, foliolis oblon- 



DIADELPHIUA.- 251 

zis vel lineari-lanceolatis trinerviis, sti- 
pulis sagittatis ovatis foliolis breviori- 
bus, pedunculis multifloris folio duplo 
longioribus, calycibus nervosis, denti- 
büs subaequalibus loneitudine tubi, 
leguminibus compressis oblique reü- 

eulato venosis, seminibus globosis lae- 

vissimis. 
JDC. Prodr.l1L. 370. Flor. fran. n. 

3994. Lathyrus pratensis Lin. Pollich, 
Palat. n.-619. Willd. Spec. HL 1089. 
JEnum.-Berol. p. (61. Scop. Carn. n. 
893. Krock. Siles.n. 1165. Roih, Germ. 
IL 176. Pers. Syn. 11. 305. Hoffm. 
Germ. lI. 18. Spreng. Syst. IL 263. 
Bess. Gal. Il. 109. .SeMech. Berol. L 
315. BF. Comp. 1l. 198. Lorek, Flor. 
..Pruss. iab. 142. fg- 112. . Lathyrus 

pedunculis muláüfioris, cirrhis diphyllis 

simplicissimis, foliolis lanceolatis Lin. 
| Flor. Suec. n. 641. Lathyrus syive- 

! stris luteus folis viciae Vaill. Paris. 
"m p. 114. 

Na lakach wilgotnych, na pastwiskach. w zaro- 
Slach. Kwitnie w leeie. 2]. — . 

Ma lodyzi 4kaüciaste, zaleziste, slabe, nieco omszene. Liscie 
Slistkowe, w pojedynezy lub dwudzielny was przedluiajace sie. 
Listki male, lancetowate, krótkim sztyletem zakonüczone, Jnerwo- 
we, delikatnemi wloskami okryte. Przysadki do listków  podobne, 

nieforemnie strzalkowate, zupelnie caie, do lodwzi przytulone. 
"Rwiaty siarczysto-iólte, w krótkie grona, na dluzich, ezworokan- 
ciastych, prostych, z katów lise wyrastajacych ssypulkach osadzo- 
ne. Kielich omszony, nerwisty, o wcieciach Spiczastych. Sirak 
plaski, szyjka trwala, skrzywiona uwienezony, zladki, po dojrze- 

Tom H. * 328 
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niu brunatny, zylkami ukosnemi niewyraznie przerosly. Wyborna 
stanowi pasze dla bydla 1 koni, 1 w tym celu umyslnie niekiedy by- 
wa zasiewany. 

759. L. ruBEROSUS: caule debili tetragono, foliis unijugis, 
(L. glówkowy) foliolis oblongo - ellipticis submucro- 

nulatis, di: semisagittatis angu- 

stis acutis petiolum aequantibus, pe- 

dunculis 3—6floris foho duplo - tri- 
plove longioribus, calycibus aveniis, 
dentibus subaequalibus latis tubum 

subaequantibus, stylis arcuatis ,* le- 
guminibus compressis longitudinali- 
ter retieulatis, seminibus subrotun- 

dis laevibus. 
DC. Prodr. V. 370. Flor. P n. 

3993. Lathyrus tuberosus Ln. Spec. 
Pollich, Palat. n. 678. Gmelin, | Flor. 

. Sibir. IV, p. 6. Willd. Spec.1II. 1088. 
Enwm. Berol. p. (61. Roth, Germ. 

II. 175. Krock. Siles.n. 1164. Spreng. 
Syst. III. 263. Pers. Syn. II. 305. 
Hoffm. Germ. Yl. 18. Bess. Gal. 1l. 
109. jSchlech. Berol. l. 316. .BF. 
Comp. ll. 198.  Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 142, fig. 111. Wimmer, Flor. 
Siles. T. 164. Lathyrus arvensis re- 
pens tuberosus Val. Paris. p. 114. 
Wyeze-wezly: Pseudoapios Syren. 
stron. 1511. 

Na polach, mianowicie gliniastych, miedzy zbo- 
zem; lecz rzadzéj (W Krakow. Sandomir.). Kwitnie 
Ww ai i sierpniu, 2| 
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Odznacza sie ten gatunek korzeniem pérzowatym na którego 
wlóknach znajduja sie male, ezarniawe, podlugowate bulwki. Lo- 
dygi przeszlo pól lokcia dlugie, galeziste, A4kartciaste, watle, gla- 
dkie Jak i cala roslina. Liscie 2listkowe, a listki ich podluzno-prze- 
wrotnie jajowate, ezyli ku nasadzie nieznacznie zwezone; wiérz- 
cholek maja tepy i króciutkim sztyletem zakofiezony. Ogonek 
przedluza sie w was, w wiérzcholku galezisty. .Przysadki lanceto- 
wate, pólstrzalkowate, szczuple, spiczaste. Kwiaty piekne, czerwo- 
ne, dosé wielkie, nieco pachnace, po 3—6 na szypulkach dlugich, 
groniasto-osadzone. W'eiecia ezyli zabki kielicha szérokie, prawie- 
równe, beznerwowe. Hoslina ta podobniez przyjemném jest dla: 
bydla .pozywieniem, a bulwki jéj pieczone, orzechami ziemnemá 
zwane, naksztait kasztanów sa Jadalne. (Reichart, Ogrody warzyw. 
242. Wodzicki, 1I. 600.). 

1 60. L. sv vEsTRIS : glaberrimus , caulibus prostratis ala- 
(L.le$my) tis, foliis unijugis, foliolis lineari-lan- 

ceolatis attenuatis coriacels, stipulis 
semisagittatis folio brevioribus, pe- 
dunculis 3 — 6floris folii longitudine, 
leguminibus compressis longitudina- 
liter reticulatis, seminibus subrotun- 
dis verrucoso-punctatis. 

DC. Prodr. 11. 369... Flor. fran. n. 
3995. Lathyrus sylvestris Lin. Crantz, 
Austr. p. 918. Pollich, Palat.n. 600. 

Whlld. Spec. MI. 1089... Enum. Berol. 
p. (61. Roth, Germ. II. 177. Krock. 

. Oes. n. 1166. Pers. Syn. II. 305. 
Hoffm. Germ. Yl. 78. Spreng. Syst. 
HI.263. Bess. Gal. II. 110. Schlech. 
Berol. I. 816. .B.F. Comp.11I. 199. La- 
thyrus pedunculis multifloris, cirrhis 
diphyllis, foliolis ensiformibus Lin. 

. Flor. Suec. n. 644. Lathyrus sylve- 
stris major Val. Paris. p. 114. 



260 DWUWIAZKOWA 

— Q Lathyrus intermedius Wallroth, 
Sched. Critic. p. 386. DC. Prodr. l. c. 

Przytrafia sie gdzieniegdzie w lasach, zaroslach, 
przy drogach, mianowicie na gruncie twardym. Kwi- 
tnie w lipeu 1 sierpniu. ^]. 

Prawie najwiekszy z naszych tego rodzaju gatunków. Lodygi 
ma czesto na póltora lokcia dlugie, galeziste, po przyleglych krze- 
wach wspinajace sie lub na. ziemi rozpostarte,. gladkie, li$ciowa- 

temi skrzydelkami wzdluz opatrzone. Liscie 2listkowe. Listki dtu- 
gie (3—5 cali; 1 cal szérok.), mieezowate lub lancetowate, $picza- 
ste, prawie-skórkowate, nerwiste. gladkie. Ogonki wasem, 2 lub 
3dzielnym zakonezone. Przysadki wazkie, pólstrzalkowate, mocno 
Spiczaste, cale. Kwiaty wielkie, piekne, rózowe, po 4—06 na szy- 
pulkach dlugich, z boku lodygi wyrastajacych, groniasto-osadzone. 
W nasadzie szezególnych szypulek znajduja sie przysadki równo- 
wazkie, prawie-nitkowate, szypuleczkom równe lub od nich krót- 
sze. Kielich gladki, o zabkach nierównych. Straki dlugie, szezuple, 
plaskie, gladkie, zylkami podluznemi oznaczone. — JLathyrus inter- 
medius W allroth'a, jest odmiana, majaca listki podluzno-lancetowate, 

prawie tepe i krótkim sztyletem zakonczone, przylistki szezuplej- 
sze, równowazkie, kwiaty bardziéj liczne 1 straki wieksze. 

161. L. rATIFOLIUS: elaberrimus, caulibus prostratis ala- 
(LL. szerokoli$ciowy) ts; folis unijugis, foholis ovato-elh- 

pticis subglaucescentibus 3— 5ner- 
viis obtusis mucronatisque, stipulis 

semisagittatis latis, pedunculis multi- 
floris folio longioribus, leguminibus 
compressis longitudinaliter reticulatis. - 

Seringe in DC. Prodr. W. 310. La- 
thyrus latifolius Lin. Willd. Spec. III. 
p. 1089. Enuwum. Berol. p. 161. Eoth, 
Germ. IL 117. Crantz, Austr. 388. 

Krock. iles. V. p. 113. Schk. Handb. 
II. n. 3079. .Hoffm. Flor. Germ. lI. 
48. Pers. Syn. M. 305. DC. Flor. fran. 
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n. 3996. Spreng. Syst. lI. p. 263. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 142. fig. (13. 
Wunmer, Flor. Siles, Y. 165. Lathy- 
rus caulibus alatis, foliis ovato-lance- 

olatis rigidis, scapis multifloris Hal- 
ler. Helv. n. 433. Lathyrus peduncu- 
lis multifloris, cirrhis diphyllis, folio- 
lis lanceolatis, internodiis membrana- 

ceis Lin. Flor. Suec. edit. 2, n. 645. 

Pardzo rzadki (W Krakow. w okolicach Piriczo- 
wa.). Kwitnie w lecie. 2| 

Do poprzedzajacego podobny. Zodygi ma podobniez Niedun 
pospolicie na ziemi rozeslane, galeziste, skrzydelkowate. Listki 
szérsze jak u poprzedzajacego, jajowo-eliptyczne, iylkowane, twar- 
dawe. Przylistki szérokie. l&wiaty liezniejsze, znacznie wieksze, 
pieknéj rózowéj barwy. W ogrodach do ozdoby, a w gospodar- 
stwie na pasze uzytym byó moze. 

162. L. PALUsTRIs: glaberrimus, caulibus alatis erectius- 
(L. botnjj) culis, foliolis 3jugis, petiolo subulato , 

foliolis oblongis mucronulatis , stipulis 
semisagittatis acutis parvis, peduncu- 
lis 9—5floris folio vix longioribus, la- 
cinis calycinis inaequalibus subline- 

aribus longitudine tubi, iegguckuume 

compressis. 
JDC. Prodr. Hl. 311. Flor. fran. n. 

3998. Lathyr. palustris Lin. Crantz, 

Austr. 382. Pollich, Palat. 681. Willd. 
Spec. III. 1090. :Enum. Berol. p. 162. 
Krock. Sues. n. 1169. Roth, Germ. 1M. 

178. Pers. Syn. Il. 305. Hoffm. Germ. 
IT. 79. Spreng. Syst. MI. 264. Bess. 
Gal. IL 110. .ScAlech. Berol. Y. 316- 
BF. Comp. ll. 200. Lorek, Flor. Pruss. 
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tab. 142, fig. 115. Lathyrus peduncu- 
lis multifloris, cirrhis polyphyllis , sti- 
pulis lanceolatis Lin. Flor. Suec. n. 648. 

Lathyrus viciaeformis Gilib. Liüth. n. 
194, Orobus palustris Reichen. 

Na lakach wilgotnych, bloinistych , w zaroslach. 
K witnie w lipcu i.sierpniu, 2] 

Od poprzedzajaceych odznaeza sie szezególniéj li$ciem z dwóch 
lub 3 par listków zlozonym. Lodyge ma galezista, skrzydelkowa- | 
ta, gladka, nieco wzniesiona, na lokieó lub wiecé] wysoka. Listki 

zwykle przeciwlegle, lancetowate, $piczaste, sztyletem zakonezone, 
gladkie, krótsze jak u poprzedzajacego gatunku, z wiérzchu ciemno- 
zielone, pod spodem blédsze, nerwiste. Glówny ich ogonek prze- 
dluza sie podobniez w was, w wiérzcholku galezisty. Przysadki 

pólstrzalkowate, $piczaste, maleükie, cale. Kwiaty dosyé wielkie, 
z poezatku ezerwonawe, póznié| blekitne, na szypulkach lisciom 

prawie.wyrównywajacych groniasto-osadzone. ^ W'eiecia kielicha 
nierówne, niemal równowazkie. Strak splaszczony, gladl. 

163. L. saTIvUS: glabriusculus, caulibus diffusis alatis , fo- 
(L. siewny) — liolis lineari-oblongis, cirrhis trifidis, sti- 

pulis semisagittato-ovatis ciliatis vix pe- 
tioli longitudine, pedunculis unifloris pe- 
tiolo longioribus apice articulatis bracte- 
olatis, laciniis calycinis lanceolatis folia- 
ceis tubo fere triplo longioribus, legumi- 
nibus ovatis latis brevibus irregulariter 
reticulatis dorso alatis, seminibus trigo- 
nis subtruncatis laevibus. 

Serínge in DC. Prodr. 1L. 873. Flor. 
fran. n.3985.. Scop. Carn. n. 889. Gaertn. 
de fructib. ll. 14b. 152, fig. 4. Willd. 
Spec. TIL p. 1079. num. Berol. p. 159. 
Pers. Syn. YI. 304. Schk. Handb. IT. p. 
350. Spreng. Syst. III. p. 262. Cicercula 
alata Moench, Meth. 163. 



bIADELPH IA. 263 

Dziko ros$nie w polud. Europ. mianowicie we 
Wloszech, Hiszpan. Francyi.. P. Andrzejowski znaj- 
dowal go na Podolu, w okolicach Sawrania. Sieja 

go umyslnie w wielu krajach, na pokarm dla ludzi 
i pasze dla zwierzat; u nas jednak rzadko sig upra- 

wia. Kwitnie w lecie. (3) - 
Ma lodygi kaficiaste, gladkie, wazkiemi skrzydelkami opatrzo- 

ne, watle; li$cie dwulistkowe, o listkach na 2 lub 3 cale dlugich, 

szczuplych, prawie rówrowazkich, trawiastych, nerwami oznaczo- 
nych. Wasy 2 lub 3dzielne. Przylistki do$é wielkie, pólstrzalko- 
wate. Kwiaty zazwyczaj biale lub blekitnawe (rzadko ezerwone), 

wyrastaja pojedynezo na szypulkach, w katach lisci pojedynezo 
osadzonyéh; przy wiérzcholku stawowatych. Dojrzale straki na cal 
lub póltora dlugie, plaskie, szérokie, gladkie, na powierzchni zyl- 
kami siatkowato-przerosle, w wiérzcholku koücezate, a wzdluz - 
grzbietu podwójném, bloniastém skrzydelkiem opatrzone. W ka- 
idym znajduje sie pospolicie od 2 do 4, czasem 5 nasion. Te sa 
mniejsze od grochu zwyezajnego, prawie nieforemnie kwadrato- 
we, katowate, z jednego boku cokolwiek splaszezone, biale lub 
brunatnawe. Wiesniacy w okolicach Rajgroda 1 Augustowa, sieja 
na wlasna potrzebe ten ledzwian, pod nazwa soezewiey wickszéj. 
Uzycie jego niektórzy za niezdrowe poczytuja. 

337. VICIA. WYKA. 

Kielich rurkowaty, 9razy weiety lub Szabkowy, odwóch 
wyZszych zabkach krótszych. —Zagielek jajowaty, wyeiety, 
po brzegaeh zwisly, z paznogciem szerokim, podluznym. 

Skrzydelka podluzue, wzniesione, wpólsereowate, od Zagiel- 
ka krótsze. Lódka splaszezona, z paznogeiem podluznym, 
dwudzielnym, od skrzydelek krótsza. Szyjka nitkowata, pra- 
wie pod prostym katem do zawiazka przymocowana, ponizéj 
blizny  wloskami porosla. Strak podluzny, skórkowaty, 
W Spiezastosc przedluzony, wieloziarnowy. Ziarna prawie- 
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kuliste lub eliptyezne, plaskawe, ze znaczkiem boeznym, 
owalnyin. albo równowazkim. (Liscie wasate.). 

A) Kwiaty zebrane w grona, szypulkowe. 

164.V .DUMETORUM: glabriuscula, foliolis reflexis ovato-lan- 

(W. zaroslowa) ceolatis mucronulatis tenuissime reticu- 
lato-venosis alternis, stipulis semisagit- 
tatis dentatis, pedunculis multifloris folii 
longitudine, laciniis calycinis brevissi- 
mis inter se subaequantibus , stylis api- 

ce barbatis, leguminibus oblongis com- 
pressis tenue reticulato-venosis, semini- 

bus subrotundis hilo lineari. 
DOC. Prodr. Yl. 855. Flor. fran. n. 

4011. Lin. Willd. Spec. 1I. 1095. oth, 

Germ. 1I. 180. Bess. Gal. Y. 111. Pers. 
Syn. M. 306.  Hoffm. Germ. M. 79. 
Spreng. Syst. MI. 269....B.F. Comp. Il. 
203. Schlech. Berol. Suppl. p. 256. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 143, f. (6. Vicia 

pedunculis multifloris, foliolis reflexis 
ovatis mucronatis, stipulis subdentatis 
LLin. Flor. Suec. n. 649. Vicia patula 
Moench , Meth. 147. Vicia maxima du- 

metorum Val. Paris. p. 208. 

Gdzieniegdzie w gajach 1 zaroslach, mianowicie 

w polud. guber. Kwitnie w ezerweu 1 lipcu. 77. 
Ma lodyge kaficiasta, zupelnie gladka, pnaca sie do 4 lub. 5 stóp 

wysoko. Liscie pierzaste, wasem galezistym zakoriczone, za pomo- 

c3 których roslina ta pnie sie po krzewach. Listki szérokie, Jajowo- 
lancetowate, krótkim sztyletem zakoüiezone, naprzemianlegle, Zy- 

laste, gladkie. Przysadki pólstrzalkowate, w nasadzie nieco szczu- - 

plejsze, mniéj wiecéj szezeciniasto-zabkowane. Grona lwiatowe 
o szypulkach li$ciom wyrównywajacych lub cokolwiek od nich 
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dluzszych. W kazdém bywa zwykle kwiatów od 5—8, purpuro- 
wo-fioletowych. Kielich rurkowaty, eladki, o 5 krótkich, prawie 
sobie równych zabkach. Strak podluzny, plaski, gladki, prostym 

sztyletem w wiérzcholku zakoriczony. 

165. V. syLVATICA: glabra, foliolis numerosis alternis vel 

(W.lesna) ^ oppositis elliptico-oblongis mucronu- 

latis tenuissime reticulato-venosis, sti- 
pulis semisagittato-reniformibus seta- 
ceo-dentatis, pedunculis folio-longio- 
ribus multifloris, laciniis calycinis tubi 
vix longitudine, stylis apice villosulis, 
leguminibus oblongo-linearibus com- 
pressis tenuissime reticulatis apice 
incurvis, seminibus globosis, hilo li- 
near. 

JDC. Prodr. WM. 355... Flor. fran. n. 
4012. Lin. Willd. Spec. WI. p. 1095. 
Enum. Berol. 4. 162. Scop. Carn. n. 
898. Roth, Germ. II. 181. Pers. Syn. 

IT. 306. Hoffm. Germ. Yl. 80. Spreng, 
Syst. II. 269. Bess. Gal. II. 111. 5.F. 
Comp. II. 203.  Lorek, Flor. Pruss, 

tab. 143, fig. 111. Vicia pedunculis 

multifloris: foliolis ovalibus, stipulis 
dentieulatis Ln. Flor. Suec. n. 650. 
Vicia foetens Gilib. Lith. n. 198. Vi- 
cioides sylvatica Moench, Meth. 134. 
Wiggersia sylvatica Flor.. Wetterav. 

W lasaeh 1 dakeelsh (Kolo. Eomzy do$é pospo- 

liia). Kwitnie w lipeu. ii: 
Jest, takze Jak i poprzedzajaca, zupelnie gladka. Ma lodyge 

kaficiasta, do kilku stóp czasem wysoka, galezista, wietka, gestym 

lisciem okryta. Liscie korieza sie galezistym wasem, i skladaja sie 

z 8lub 9 par listków. Listki te sa Hapiceetwg lub naprzemianle - 
Tom Il. iis 34 
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gle, prawie- eliptyczne, na króciutkich ogoneezkach, tepe i malym 
sztyletem zakoüczone, delikatnemi zylkami. siatkowato-przeroste. 

Przysadki niewielkie, pólxiezycowate, gleboko szezeciniasto-zabko- 
wane. Szypulki karciaste, od li$ci nieco dluzsze, prosto-stojace; 
wyrastaja z katów lisci, a ich grono sklada sie z 10—15 kwiatów, 
nieco zwislych, bialawych, niekiedy zylkami blekitnawemi ozna- 
czonych. 4ódka obszerna, dziobkiem tepym, niebieskawym zakon- 
czona. Kielich ukosnie sciety, blado-zielonawy, 4 razy od korony 

krótszy; zabki jego szczeciniaste, odlegle. Strak lancetowaty, gla- 
dki, splaszezony, blado-orzechowé;j farby, okolo 6 ziarn zawierajacy. 

166. V. CASSUBICA: foliolis oppositis alternisve numerosis 
(W. prosta) ^ ellipticis mucronatis subglabris, nervis 

numerosissimis divergentibus reticula- 
tis firmis, stipulis inferioribus semisagit- 
tato-lanceolatis, superioribus linearibus 

subintegris, pedunculis multifloris fo- 
lium aequantibus, racemis confertis se- 

cundis, dentibus calycinis inaequalibus 
tubo brevioribus, stylis apice villosis, 

leguminibus coriaceis vix reticulatis 

oblongis brevibus compressis glabrius- 
culis, seminibus globosis. 

DC. Prodr.ll. 356. Lin. Willd. Spec. 
III. 1096. Enum. Berol. p. (62. .Eoth, 
Germ.WM. 181. Pers. Syn. 1T. 306. Hoffm. 
Germ. Il. 80. Spreng. Syst. III. 268. 
Schlech. Berol. l. 9VT. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 148, fig. (18. Vicia multi- 

flora et Orobus DC. Flor. fran. Suppl. 

p. 517. Orobus sylvaticus DC. Flor. 
fran. n. 4002.  Vicia frutescens Gilib. 
Loth. n. 195: 

Przywafia sig gdzieniegdzie w zaroslach, na 
wzgórkach, w lasach (W Sandomir. Mazow.). Kwi- 
tnie w lipeu. ?]. 
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Dorasta okolo 2 lub 3 stóp wysokosci. Lodyge ma 4kariciasta, 

galezista, mniéj wiecéj pogieta, gladka lub nieco omszona. Liscie 
pierzaste, wasem zakonüczone, skladaja sie .z 10—12 par listków 

naprzecrw lub naprzemianleglych, prawie bezogonkowych, podlu- 
znych lub eliptycznych, w wiérzcholku tepych 1 krótko-sztyletowa- 
tych; dolne listki przeszlo ?/, cal. dlugie, a 3 lub 4 linie szerokie; 
górne coraz krótsze i wezsze; wszystkie z wiérzchu gladkie, pod 
spodem troche omszone, zylkami siatkowato przerosle. Przysadki 
zupelnie-cale, delikatnemi wloskami pokryte, lancetowate, pól- 
strzalkowate, tojest w nasadzie klapka wazka opatrzone. Szypul- 
ki krótsze od li$ci lub im wyrównywajace, maja na sobie 13-—14 
kwiatów zwislych, niewielkich, purpurowo-fioletowych, w grono 
zebranych. Strak krótki, podluzny, gladki, splaszezony. 

167. V. CRACCA: caulibus ramosis , foliis apice cirrhosis , 
( W. ptasia) foliolis numerosis oblongis alternis op- 

positisque puberulis mucronatis , nervis 
subparallelis simpliciusculis, stipulis se- 

misagittato-linearibus, pedunculis multi- 
floris folium aequantibus vel superanti- 
bus, racemis confertis secundis , denti- 

bus calyeinis inaequalibus, superioribus 
brevissimis inferioribus tubo breviori- 

bus, stylis apice pilosis, leguminibus 
oblongis coriaceis reticulatis compressis 
olabris, seminibus globosis nigris. 

JC. Prodr. Wl. 354. Flor. fran. n. 

4014. Vicia Craeca n. Crantz, Austr. 

381. Pollich, Palat. n.604. Willd.-Spec. 
III. 1098. Enum. Berol. p. (62. Kroek. 
Siles. n. 1174.  Hoth, Germ. Il. 188. 
Spreng. Syst. III. 268. — Pers. Syn. II. 
306. Hoffm. Germ. Il. 80. Bess. Gal. 
1I. 112. ScAlech. Berol. 1. 318. B.F. Comp. . 

IL. 204. LLorek, Flor. Pruss. tab. 143, fig. 
780. Vicia pedunculis multifloris, flo- 
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. ribus imbricatis; foliolis lanceolatis pu- 
bescentibus, stipulis integris Lin. Flor. 
Suec. n. 652. ; 

Puig pospolity gatunek na Igkach, w zaroslach, 
miedzy zbozem, przy plotach i t. p. m. Kwitnie 
w lipeu i sierpn. 2] 

Ma lodyge brózdowana, pogieta, zazwycezaj T ezesto- 
kroé na kilka stóp wysoka, nieco omszona. Li$cie pierzaste, wasem 
zakoüezone, za pomoca których wyka ta czepia sie przyleglych 
przedmiotów. Kazdy lisó sklada sig z 8—12 par listków; te sa 

naprzeciw, a czesciéj naprzemianlegle, lancetowate, podluzne lub 
eliptyczne, niekiedy ledwie na 1 lin. szérokie, w wiérzcholku te- 
pe lub roche $piczaste i króciutkim sztyletem czesto zakoüczone, 
szczególniéj pod spodem drobnym, przytulonym -wlosem okryte, 
który im czasem bialawa barwe nadaje. Przysadki szezuple, równo- 

. wazko-szydelkowate, pólstrzalkowate, zupelnie cale. Kwiaty dro- 

bne, fioletowe lub blekitnawe, gesto w grona zebrane; czasem 

w jedném bywa ich do 30 lub wiecéj; wszystkie zazwyezaj w je- 
dne strone zwisle. Kielich omszony, górna ezesé jego cala, ucieta; 
prawie bez zabków; dolna ma 3 zabki z których $rodkowy nieco 
jest dluzszy. Straki podluzne, skórkowate, splaszezone, gladkie, 
zawieraja 5 lub 6 kulistych, po dojrzeniu czarnych nasion. 

168. V. viLLOSA: tota villosa caulibus tetragonis, cirrhis 
( W. kosmata) | simpliciusculis, foliolis oblongis mucro- 

nulatis oppositis alternisve , stipulis se- 
misagittato - -lanceolatis integris, pedun- 

culis multifloris folii longitudine, flori- 

bus secundis laxiusculis, dentibus caly- 
cinis setaceis pilosis tubo longioribus, 
stylis apice villosis, leguminibus oblon- 
eis compressis glabris, seminibus globo- 
sis variegatis. 

DC. Prodr. V. 359. Roth, Germ. lI, 
182. Willd. Spec. lI. 1098. .Enum. 
Berol. p. 162. Hoffm. Germ. lL. 80. 
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Pers. Syn. 1L 306. Spreng. Syst. III. 
268. Bess. Gal. I. 111. Ejusd. Enum. 
Volh. p. 18. Schlech. Berol. I. 318. BF. 
Comp. II. 205. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
143, f. 119. 

Przytrafia sie czasem miedzy PopENL IK witnie 

w lipeu. () 
Wszystkie ezesei téj wyki (brátz! korony 1 5 straczków), dlu- 

gim, rzadkim, miekkim, bialawym wlosem mniéj wiecéj sa poro- 
sle, czém zaraz na piérwszy rzut oka od innych gatunków sie od- 
znacza. Korzeü ma roczny, lodyge brózdowana, prawie 4kaíicia- 

sta, slaba. Liscie pierzaste, wasate, z 6—8 par listków  zlozone, 
te sa podluzne lub eliptyezne, króciutko-ogoneczkowe, naprzeciw 
lub naprzemianlegle, tepe, krótkim sztyletem zakonezone, !/; —9/, 
cala diugie, a okolo 3 lin. szérokie, zylkami przerosle. Przysadki 
wieksze jak u poprzedzajacego gatunku, Jajowo-lancetowate, pól- 
strzalkowate, $piezaste, cale, niekiedy przy nasadzie w zabek je- 
den lub kilka wyeiete. Grona kwiatowe li$ciom wyrównywaja- 
ce lub od nich krótsze. Kwiaty liezne, jednostronne, purpurowo- 
fioletowe, wieksze jak u poprzedzajacego gatunku.  Kielich nader 
kosmaty; 3 górne jego zabki szezeciniaste, od rurki dluzsze 

B) JKwiaty prawie bezszypulkowe, w kgtach. li$ci umiesz- 
czone. 

169. V. sATIVA: pubescens, foliolis mucronatis, inferiorum 

( W. pastewna) foliorum obcordatis, superiorum oblon- 
go-obovatis truncatis, stipulis dentatis 
intus maculatis, leguminibus pubescenti- 
bus axillaribus subgeminis. 

Willd. Spec. HL. p. 1104. Eum. Be- 
- rOl. p. 163. .Roth, Flor. Germ. 1I. 185. 

vantz. Austr. 391. Schk. Handb. ll. n 
3095. Spreng. Syst. III. 265.  Schlech. 
Berol. l. p. 319. .DC. Flor. fran. Suppl. 
p. 519. Hoffm. Germ. M. 81. Bess. Gal. 
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IL 112. BF. Comp. M. 207. Pers. Syn. 
IT. 307.  Lorek, Flor. Pruss. tab. 144, f. 

182. Vicia sativa a Lin. Krock. Siles. II. 
p. 184. Vicia segetalis T'huillier, Flor. 
Paris. p. 861. Vicia leucosperma et alba 
AMoench, Meth. 148. Vicia sativa vulga- 

rs Val. Paris.p. 292. Wyka ptasza 
albo polna: Aractis, Vicia sylvestirs |Sy- 
ren. str. 1237. 

hosnie dziko na polach miedzy zbozem; czasem 
trafia sie w zaroslach, przy drogach 1 t. p. Zasiewa 

sie takze umyslnie, Jako roslina pastewna. Kwitnie 
w lecie. (2) 

Ma lodyge kariciasta, rozgaleziona, na kilka stóp czesto wyso- 

ka, slaba, 1 zwykle przyleglych czepiajaca sie przedmiotów. Liscie 
pierzaste, wasem galezistym zakoücezone; skladaja sie ze 4 do 8 

par listków naprzeciwleglych; te u nizszych lisci sq szérsze, niemal 
przewrotnie sercowate; u wyzszych podluzne, ku nasadzie klino- 
wato-zwezone, w wiérzcholku zupelnie tepe 1 pospolicie mniéj 
wiécéj wyciete; wszystkie sztyletem króciutkim zakonezone. Nizsze 
przysadki sa pospolicie pólstrzalkowate, bardzo czesto na kilka 
szczuplych, spiczastych klapek wciete; wyzsze bywaja czesto cale, 
jajowate, w dluga koüezatoséó przedluzone; wszystkie odznaczaja 
sie plamka brunatna lub ezarniawa. Kwiaty wieksze jak u innych 
gatunków, prawie bezszypulkowe, parami z nasady lisci wyra- 
stajace. Kielich walcowaty, ma zabki dlugie, lancetowate albo ró- 

wnow3zkie, Spiczaste i niemal równe. Zagielek blekitnawo-fiole- 

towy, Skrzydelka zawsze ciemniejsze, fioletowo-purpurowe. Straki 
podluzne, plaskawe, po dojrzeniu brunatne, przeszlo dwa cale dlu- 
gie, cokolwiek mieczowato-skrzywione, króciutkim wlosem w mlo- 
dosci okryte, pózniój niemal gladkie; zawieraja w sobie 5 do 10 ku- 
listych, plaskawych, gladkich, ezarnych, brunatnych, szarych lub 
bialych nasion. Zanieczyszczaja one ziarna zwyczajnego grochu, 

tudziez innych zbóz, i u pospólstwa w Augustow. pod nazwiskiem 
zajeczego groszku lub lendzianu sa znajome. (O liodowaniu wyki pa- 

stewndj. Oczapowski, Poczatki gospodar. Bürgera VI. 100. Gospodar. 
wiejs. VII. 169. Kurowski, Zygodnik rolnicz. technol. 1839. n. 18.]. 
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1170. V. ANGUSTIFOLIA: subelabra, foliolis oblongis mttero- 
( W. wazkolisciowa) natis, foliorum inferiorum obova- 

tis emarginatis, mediorum trunca- 

tis, summorum linearibus obtusis 
(vel acutis), stipulis semisagittatis 
dentatis integerrimisve , legumini- 
bus pubescentibus axillaribus sub- 
geminis. 

Whlld. Spec. YII. p. 1105. Enum. 
Berol. p. (63. Roth, Flor. Germ. 
II. 186. Schk. Handb. 1. n. 3096, 

iab. 201. — Hoffm. Germ. ll. 81. 
Bess. Gal. Y. p. 112. .DC. Flor. 
fran. Suppl. p. 59. Schlech. Berol. 
I. p. 380. Spreng. Syst. III. p. 264. 
Pers. Syn. II. 307. .B.F. Comp. WM. 
207. Lorek, Flor. Pruss. tab. 144, 

Jg. 183. Wimmer, Flor. Siles. 1. 
163. Vicia sativa var. 8 Lin. Vicia 
sativa angustifolia Seringe in DC. 
Prodr. WI. p. 361. Vicia foliis imis 
ovalis, superioribus linearibus, 

scapis brevissimis bifloris Haller. 
Helv. n. 430... Vicia, vulgaris acu- 

- tiore folio, semine parvo nigro Va- 
Wl. Paris. p. 209. 

Przytrafia sig dosé czesto pomiedzy zbozem. Kwi- 
tnie w lecie. (9) 

Do poprzedzajacé; wielce podobna, od Linneusza i niektórych 
dzisiejszych botaników za odmiane jéj uwazana. Listki nizszych 
lisci ma owalne lub przewrotnie-jajowate; wyzszych szezuple, ró- 
wnowazkie, niekiedy prawie lancetowate, mniéj wiecéj spiczaste 
i podobniez sztyletem krótkim zakoüezone. Przysadki sa takiez 
jak u poprzedzajacéj, lecz plamki ciemnéj nie maja. Kwiaty nie- 
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tylko:ssa mniejsze, lecz 1 w kolorze ich widze stala róznice: bo u te- 
go gatunku tak zagielek jako i skrzydelka maja zawsze jednostajna, 
blekitno-fioletowa barwe. Straki przytém sa wezsze i nie tak 

splaszczone; ziarna liezniejsze, kuliste, czarne, gesciéj ulozone. Ca- 
la zreszta roslina we wszystkich ezesciach jest szezuplejsza; lisé 
j6j i lodyga bardziéj sa wietkie, nie tak kosmate, niekiedy prawie 
zupelnie sa gladkie. Uwazat ja za osobuy gatunek, bo zasiewana 

charakterów swoich wcale nie zmienila. 

111. V. sEPIUM: caule subramoso , foliis cirrhosis, foliolis 

( W. plotowa) 10—12 ovato - retusis submucronulatis , 

ciliatis, stipulis semisagittatis, inferioribus 

dentatis, floribus 3—4 inclinatis, calyce 

oblique campanulato, dentibus inaequali- - 
bus superne deflexis tubo brevioribus, 
stylis apice barbatis, levuminibus lance- 
olato-oblongis inclinatis subciliatis reti- 
culatis , seminibus globosis. 

DC. Prodr.1I. 864. Flor. fran. n. 4025. 
Lin. Willd. Spec. YII. 1109. num. Berol. 
p. 165. Scop. Carn. n. 891. Roth, Germ. 
II. 189. Krock. Siles. n. 1111. Pers. Syn. 
II. 308. Spreng. Syst. IL. 266. Schlech. 
Derol. I. 381. Bess. Gal. II. 113. Hoffm. 
Germ. 1I. 82. BF. Comp. M. 209. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 144, f. 185. Vicia legu- 
minibus pedicellatis subquaternis erectis, 
foliolis ovatis integerrimis, exterioribus 
decrescentibus Lin. Flor. Suec. n. 651. 
Vicioldes sepium .JMoench, Meth. 196. 
Wieggersia sepium Zlor. Wetterav. 

W zaroslach, gajach,zkolo plotów 1t. p. m. Kwi- 

(nie od. ezerwe. do sierp. 2]. . 
Ma lodygejostro-kaficiasta, galezista, eladka lub wloskami dro-- 

. buemi, szorstkawemi.porosla, okolo dwóch stóp lub wiecój wyso- 
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ka. Liscie pierzaste, wasem zakonezone, z 9— 7 par listków  ufor- 
mowane; listki sa jajowate lub jajowo-lancetowate, tepe i nieco 
wgiete, króciutkim sztyletem zakornczone, delikatnie mianowicie 
pod spodem i na brzegu omszone. Dolne listki sa dluzsze i szer- 
sze, górne coraz krótsze 1 wezsze. Przysadki Jajowate, pólstrzal- 
kowate, w nasadzie drobno-zabkowane. Kwiatów po 3 lub 4, w na- 

sadzie li$ci skuptonyeh, krótko-szypulkowych, pochylonych, bru- 
dno-purpurowo-blekitnawych. Kielichy rurkowato-dzwonkowate, 
wloskami porosle, w pieé krótkich zabków, prawie-równych wy- 
ciete.' Straki lacetowato-podluzne, nieco splaszezone, pochyle, pra- 
wie gladkie. Ziarna kuliste, orzechowéj farby. 

338. FABA. BÓB. 

Wszystkie eechy takiez jak w rodzaju poprzedzaja- 
cym, leez strak wielki, skórkowaty, nieco nabrzmialy, ziar- 

na podluzue, ze znaczkiem wierzeholkowym. (Eodyga pro- 
sto-stojaca, liscie bez wasów). 

112. F. vurcAniSs: folis crassis, foliolis 9—5 ovalibus, mu- 

(D. ewyczajny) cronatis, stipulis semisagittatis ovalibus, 
cirrhis subnullus, dentibus calycinis sub- 

linearibus. 

JDC. Prodr. Y. 354. Flor. fran. m. 
" 4028. Moench, Meth. 130. .B.F. Comp. 

II.210. Hayne, Arzneig. M. tab. 48. Vicia 

Faba Lin. Willd. Spec. III. 1111. Enum. 
Berol. p. (65. Pers.Syn.ll. 308. Spreng. 
Syst. III. 266. ScMech. .Derol. I. 381. 
Kluk, Dykc. IT. 165. Lorek, Flor. Pruss.. 

tab. 144, fig. 186. Faba major Desf. 
Szubert, Rozpraw. o sklad. nas. 108, 
tab. 2, fig. A. Bób: Faba Syren. stron. 
1025. | TT 

Pochodzi z okolic morza Kaspijskiego. W ogro- 
dach wszedzie sie hoduje. Kwitnie w lecie. (*) 

Tom II. ^ 989 
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Ma lodyge prosto-stojaca, 4kanciasta, gladka, gruba, wydrazo- 
ng, przeszlo póltory stopy wysoka. Liscie naprzemianlegle, ze 
3—5 listków zlozone; te sa prawie-eliptyezne lub przewrotnie-]a- 
jowate albo podluzne, tepe, nieco miesiste, miekkie i delikatnie 

. omszone, zupelnie cale, szaro-zielonawe. W nasadzie listka wiérz- 
cholkowego znajduje sie przysadka naksztalt wasa, szezupla, ró- 

wnowazka. Przylistki szérokie, wielkie, pólstrzalkowate, spiczaste, 
weinano-zabkowane, pod spodem ku wiérzcholkowi plamka bru- 
nalna oznaczone. Kwiaty tworza krótkie grona, z katów lisci wy- 
rastajace; sa wielkie 1 nieco pàchnace. -Korona biala; zagielek Jéj 
wzniesiony, tepy, w wiérzcholku nieco wyeiety i brunatnemi  li- 
niami nacechowany; skrzydelka krótsze od niego, prawie-lopat- 
kowate, ozdobione czarna, axamitna plama. Kielich rurkowaty, o 5 

lancetowato-równowazkich weieciach. Straki podluzne, zwykle po 
3 skupione, na powierzchni nieco garbate i delikatnym okryte ku. 
tnerem. Ziarna wielkie, podlugowate, splaszezone, nieforemne, 
brudno-bialawe, gladkie; w dolnym koücu maja znaczek i grze- 
biuszezek czarniawy. Sa one pozywnym pokarmem, tak dla ludzi 
jako i.dla zwiérzat. W Angli powszechnie karmia niemi konie, 
a rosline sama, na obszernych polach naksztalt warzywa uprawia- 
ja. Sluzy do tego szezególnié] odmiana &oriska (Faba vulg. equina), 
znacznie od pospolitéj wyzsza, o listkach szezuplejszych, ziarnach 
drobniejszych i bardzo malo splaszezonych. (O hodowantu bobu: 
Ogrodnictwo Zigry I. 15. Reichart, Ogrod. warzyw. str. 210. Tre- 
bicki, Znformac. 61. Oczapowski, Poczgtki Gospodar. Dürgera M. 
96. Tenze Gospodar. wiejskie V. LOT. Hr moet. Ogrodnic. owsze- 

chne 182.). 

339. ERVUM. SOCZEWICA. 

Kielich 5 razy weiety, o weieciaeh. równowazkieh , Spi- 
ezastyeh, prawié-rówuych, niemal koronie wyrównywaja- 
eyeh. Zagielek plaski, okraglawy. Skrzydelka tepe, o polo- 
we od Zagielka krótsze. Lódka od skrzydelek krótsza , spi- 
ezasta. Dlizua tepa, gladka. Strak podtuzny, krótki, 23— 

Aziarhowy. Ziarna okraglawe. 

113. E. LENS: caule ramoso , foliolis oblongis suboctonis 
(S. zwyezajna) glabriusculis, stipulis lanceolatis ciliatis: 
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cirrhis subsimplicibus, pedunculis 2— 3flo- 
ris folium aequantibus, legyummibus latis 
brevibus subtruncatis tenuissime reticula- 

tis glabris dispermis, seminibus compressis. 
DC. Prodr.Y. 866. Flor. fran. n. 4031. 

Ervum Lens Lin. Scop. Carn. n. 900. Krock. 
Siles. n. 1118. Roth, Germ.M. 219... Schk. 

Handb.tab. 202. Pers. Syn. 1l. 309. Spreng. 
Syst. III. 270. .B.F. Comp. II. 212. Cicer 
Lens Willd. Spec. YT. 1114. .Enum. Berol. 
p. 166. Hoffm. Germ. YI. 83. Schlech. Berol. 
p. 382. Lorek, Flor. Pruss. t. 145, f. 790. 

Lens esculenta JMoench, Meth. p. 1931. Woim- 
mer, Flor. Siles. 1. 164. Lenssativa Heller. 

Soczewica:Lens v.LenticulaSyren. str.1031. 
W poludniowéj Europie dziko miedzy zbozem 

wyrasla, a w wielu krajach umyslnie sig zasiewa. 

Kwitnie w lecie.. (9) 
Dorasta stopy lub troche wiecé] wysokosci. Ma lodyge szezupla, 

galezista, kaüiciasta, rozpierzchla, drobniutkiemi porosla wloskami. 
Liécie pierzaste, wasem. pojedynezym lub podwójnym zakonezo- 
ne, 2;:5— 8 par listków skladajace sie; listki sa podtuzne, w nà- 
sadzie zweione, prawie bezogoneczkowe, naprzeciw lub naprze- 
mianlegle, kosmate, zupelnie cale. w wiérzcholku tepe i krótkim 
opatrzone sztyletem, okolo '/; cal. dlugie, a !/ —1 !f; lin. szérokie: 
Przysadki wazkie, lancetowate, cale, rzesowate. Szypulki dlugie, 
delikatne, omszone, lisciom wyrównywajace lub nieco od nich 
krótsze, 1—3kwiatowe. Kwiaty drobne, biale lub blado-blekitue. 
Kielich gleboko prawie do nasady weiety, o weieciach równowa- 
zkich, bardzo szezuplych, omszonych, od korony nieco dluzszych. 
Straezki okolo !/; cal. dlugie, a przeszio éwieré cala szérokie, nie- 

. co wydete, gladkie, delikatnemi zylkami oznaczone; zawieraja 
w sobie zwykle dwa, okraglawe, gladkie, po brzegach cokolwiek 

splaszezone, w posrodku z obudwu stron troche wypuxle ziarna, 
pod nazwiskiem soczewiey znajome. Ziarna te bywaja Juz mniej- 
sze, juz wieksze; co do koloru brunatnawe, rudo-zólte lub ezarne. 
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W August. w wielu okolieach uprawia sie ten gatunek zboza. 
(Oczapowski, Poczatki gospodar. Bürgera Yl. 102. Kluk, .Dykc. 
I. 206.). ! 
114. E. urgsUTUM: foliis cirrhosis, foliolis linearibus obtu- 

(S. kosmata) sis mucronulatis, stipulis semisagitta- 
; tis angustis, pedunculis 3— 6floris fo- 

lio brevioribus, laciniis calycinis lance- 

olato-linearibus aequalibus tubo-lon- 
gioribus, leguminibus oblongis com- 
pressis subtruncatis hirsutis tenuissime 
reticulatis dispermis nutantibus, semi- 

nibus globosis variegatis. 
DC. Prodr. 1I. 366. — Flor. fran. n. 

4030. Ervum hirsutum Zn. Pollich, 

Palat. n. 690. Willd. Spec. III. 1113. 
Finum. Berol. p. (66. Scop. Carn. n. 901. 
Krock. Siles. n. 1180. Roth, Germ. Il. 

221. Schk. Handb. tab. 202. Pers. Syn. 
II. 309. Hoffm. Germ. 1. 82. Spreng. 
Syst. 11.270. Bess.Gal. IT. 113. ScAlech. 
Berol. Y. 381. Lorek, Flor. Pruss.t. 145, 

fig. (89. Ervum pedunculis multifloris, 
seminibus globosis binis Lin. lor. 
Suec. n. 656. Ervum filiforme foxburg. 
Vic. hirsuta Wimmer, Flor. Siles. I. 163. 

Na polach miedzy zbozem. Kwitnie w ezerwcu, 
lipeu. (3) | 

Ma lodygi slabe, delikatne, kanciaste, galeziste, dwóch lub 

wiecéj stóp dorastajace, gdzieniegdzie omszone. Liscie piérzaste, 
koficza sie wasem 2 lub 3dzielnym. Kazdy lisé sklada sie ze 12— 
16 a ezasem i wiecéj listków, równowazko-lancetowatych, naprze- 

ciw lub naprzemianleglych, w wiérzcholku ucietych, w nasadzie 
cokolwiek zwezonych, ledwie na 1 lin. szérokich, a /; cala dlu- 
gich, na powierzchni gladkich. Przysadki szezuple, pólstrzalko- 
wate. Szypulki dlugie, niekiedy li$ciom wyrównywajace, 3— 
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6kwiatowe. Kwiaty bardzo drobne, bialawe lub blado-btekitne. 
Kielich o. 5 równowazko-lancetowatych, $piezastych, od korony 
krótszych wcieciach. Straezki krótkie, zwisle, splaszezone, 2ziarno- 

we, zewszad drobnemi wloskami porosle, i tym ostatnim chara- 
kterem bardzo dobrze ten gatunek od innych sie odznacza. 

715. E. TETRASPERMUM: caulibus caespitosis ramosis, foliis 
(S. ezteroziarnowa) | cirrhosis, foliolis 4—6 oblongis mu- 

cronulatis, stipulislanceolato-semi- 
sagittatis, pedunculis 1— 4floris 
filiformibus, laciniis calycinis inàe-- 
qualibus latiusculis tubo breviori- 
"bus, leguminibus oblongis com- 
pressis glabris enerviis subtorulo- 
sis, seminibus subglobosis atris. 

DC. Prodr.Yl. 367. Flor. fran. n. 
4029. Ervum tetraspermum n. 
Pollich, Palat. n. 689. Willd. Spec. 
III. 1112.  Enum. Berol. p. 166. 
Scop. Carn. n. 902. . Roth , Germ. 
II. 220... Krock. Siles. M. 1179. 
Bess. Gal. Il. 113. Schk. Handb. 
tab. 202 (fruct.). Hoffm. Germ. II. 
82. Schlech, Berol. p. 382. BF. 
Comp. Il. 211, Spreng. Syst. 1I. 
270. Lorek, Flor. Pruss. tab. 145, 

fig. 188. Ervum pedunculis sub- 
bifloris, seminibus globosis quater- 
nis Lin. Flor. Suec. n. 655. Ervum 
tenuissimum et tetraspermum.Pers. 
Syn.YI. 30. Ervum glabrum G?lib. 
Lith.n.203. Ervum gracile DC. 
Flor. fran. Suppl. p. 581. Vicia 
gemella Crantz, Austr. 389. Vicia 
tetrasperma JMoench, Meth. 148. 
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Wimmer , Flor. Siles. l. 163. Vic. 

gracilis Loiseleur, Flor. Gall. Vic. 
pusilla Mühlenberg. Ervum longi- 
folium Tenore. 

Na polach miedzy zbozem, czasem w zaroslach. 
Kwitnie w lecie.. (3) 

Do poprzedzajacego z ogólnéj postaei dosyé podobny; lecz ró- 

ini sie szczególniéj straczkami, które sa szezuple, równowazkie, 
zwykle 4ziarnowe 1 na powierzchni zupelnie gladkie. Fodygi ma 
galeziste, delikatne, kariciaste, nieco omszone. Liscie piérzasto- wa- 
sate, o 4—8 listkach podluznych, prawie-równowazkich, w wiérz- 
cholku ucietych, niemal gladkich. Przysadki lancetowo-pólstrzat- 
kowate, pret otulajace, cale. Kwiaty drobne, blekitnawo-czerwo- 

ne, na szypulkach delikatnych, nitkowatych, po dwa lub trzy 
zebrane. 

340. LOTUS. KOMONICA. 

Kielich rurkowaty, trwaly, prawie 2wargowys; górna 
warga o dwóch, dolna o trzech weieciach: wcigcia niemal 

równe, Spiezaste. Zagielek prawie okraglawy, od skrzyde- 

lek nieco-dluzszy, w nasadzie paznogciemn podluznym, wkle- 

slym opatrzony. Skrzydelka szerokie, w górze stulone. 

-Eódka dziobkowato-spiezasta, w górze zamknieta. Strak spla-- 
szezony lub waleowaty, prosty, od kielicha dluzszy, wielo- 
ziarnowy. 

116. L.conNICULATUS:caulibus prostratis, foliolis obovatis 
(K. pospolita) .. vel linearibus glabris vel pilosis, sti- 

| . pulis ovatis, bracteis lanceolatis li- 

nearibusve , pedunculis longissimis, 
capitulis depressis 8— l0floris , ca- 
lycibus campanulatis, laciniis acutis 

longitudine tubi et corolla multo- 

brevioribus , leguminibus teretibus , 

seminibus reniformibus viridi-atris. 
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JD C. Prodr.Yl. 214. Flor. fran. n. 
3936. Lin. Spren. Syst. MI. 282. 
Schlech. Berol. Y. 394. BF. Comp. 
II. 215. Lorek, Flor. Pruss. tab. 149, 

f.915. Lotus capitulis depressis, 
caulibus decumbentibus , leyumini- 
bus cylindricis patentibus Ln. Flor. 
Suec. n. 615. . 

a Komon. polna; arvensis: glabriuscu- 
lus caulibus subprostratis, foliolis 
obovatis, floribus luteis DC. Prodr. 

l. c. Lotus arvensis Schk. Handb.tab. 
211. 
Komon. lakowa; pratensis: elabratus, 

caulibus subfistulosis subteretibus, 

fololis majoribus ciliatis Schlech. 
Berol. Y. 394. 
Komon. blotna ; palustris: 2—3pe- 
dalis glabratus, caulibus fistulosis 
teretibus, foliolis maximis ciliatis 
SSchlech. Berol.l. c. Lotus uliginosus 
Schk. Handb. tab. 211. Hoffm. Germ. 
II. 100. Pers. Syn. II. 354. Bess. 
Gal. II. 126. Lotus major Scop. 
Carn. n. 936... Wimmer, Flor. Siles. 
I. 157. Lotus corn. var. 8 major 
JDC. Prodr. Ll. c. 

Na lakach, równie suchych jak i wilgotnych, na 
miedzach, w gajach, lasach , zaroslach, na polach 

bardzo pospolita. Kwitnie przez cale lato. 2] 
Jest roslina zmienna, stosownie do gruntu na którym rosnie. 

Lodyge ma na ziemi lezaca lub mniéj wiecéj wyprostowana, gla- 
dka albo cokolwiek kosmata, w $rodku zawsze troche wydrazo- 

na, galezista, kareiasta lub walcowata, od !/; stopy do 2 lub  nie- 

TCO 

e 
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co wiecéj wysoka. Liscie trójlistkowe, na krótkich ogonkach; list- 

ki albo Jajowate, spiczaste, albo przewrotnie-jajowate, w nasadzie 
klinowato-zwezone, mniéj wiecéj tepe; niekiedy sa szezuple, pra- 

wie lancetowate, w krótki ogoneczek zwezone. W nasadzie lisci 

znajduja sie. zawsze dwie przysadki do listków podobne, okra- 
glawo-jajowate, albo mniéj wiecéj podluzne. Wielkosé tak listków 
jako i przysadek rozmaita. Kwiaty wieksze lub mniejsze, tworza 
glówke splaszezona, dlugo-szypulkowa, o kwiatach nielicznych. 

Kielich dzwonkowaty, najezescié] gladki. Korona przed zupelném 
rozwinieniem, mniéj wiecé] czerwonawa lub pomaraáezowa, pó- 
zniéj przyjemnie zólta, po zasuszeniu pospolicie zielona przybiera 
barwe. Przysadki kwiatowe lancetowate albo równowsazkie, do 

listków podobne i zwykle rzesowato-omszone. Straczki na 1—1 !/; 

cala dlugie, proste, szezuple, równowazkie, walcowate, zwisle, 

gladkie, w wiérzcholku szy]ka dosyé dluga zakonüezone, brudno- 
zielonawe. Ziarna liczne, drobne, niewyraznie nerkowate, po doj- 

rzeniu prawie czarne. Odmiana po/na jest mala, ezasem nieco ko- 
smata, na pól stopy ledwie wysoka. Jodyge ma troche kariciasta, 

w srodku. niemal pelna, na ziemi rozpostarta. Liscie male, prze- 
wrotnie-jajowato-podluzne, w nasadzie klinowato-zwezone, przy- 
listki jajowate. Rosnie na polach, odlogach, wzgórkach, w lasach 
suchych. Z/gkowa, znacznie od poprzedzajacéj wieksza, gladka, 
o lodydze bardziéj wydrazonéj, kanciastéj, nieco-wyprostowané;j; 
liscie ma wieksze, a listki ich przewrotnie-Japowate, na brzegu 
rzesowate. Kielichy gladkie, wciecia ich tylko dlugim, rzadkim 
wlosem okryte. J5lotna, najwieksza, bo dwóch stóp a nawet wy- 

iéj dorastajaca, lodygi ma waleowate, wydrazone, zupelnie gla- 
dkie, niemal prosto-stojace; listki wieksze, sSpiczaste; przylistki 
szérokie, prawie-sercowate, na brzegu rzesowate. Wciecia kielicha 

dluzsze, wlosiste. Rosnie na mokrych i bagnistych lakach, miano- 
wicie w okolicach les$nych. (Znajdowalem w lesie Lawskim, nie- 
daleko Szezuczyna.. 

941. ROBINIA. AKACYA. 

Kielich maly, dzwonkowaty, 4 razy weiety: dolne 3 weie- 

cia szezuple, lancetowate ; górne zas dwa razy szersze | nie- 

co wyciete. Zagielek ubszerny, okraglawy, odgiety; lódka 
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tepa. Skrzydelka podluzne, jajowate, 1ódee niemal wyrówny- 
wajaee. Szyjka z przodu kosmata. Strak podluzny, splasz- 

ezony, wielonasienny, prawie bezszypulkowy.  Ziarna pla- 
s kawe. 

771. R. Ps&UDoACACIA:foliis impari-pinnatis multijugis, fo- 
(A. biala) hols ellipticis mucronatis glabris, 

stipulis spinescentibus, racemis mul- 
tifloris elongatis glabris. 

Spreng. Syst. II. 247. Lin. Willd. 
pec. II. 1131. Enum. Berol. p.169. 
Krock. Siles. n. 1186. Pers. Syn. I. 
311. DC. Prodr. M. 261. Flor. fran. 
n. 9941. Schlech. Berol. 1. 312. BF. 
Comp. II. 213. KTuk, Dykc. IM. 24. 
Wodzicki, Y. 456. Szubert, Opis. 288. 
hobinia pseudo-acacia, inermis et 
spectabilis Cours. Bot. cult. VI. 140. 
Pseudaeacia odorata Moench, Meth. 

145. Aeschynomene Pseudacacia 
Jiogburg. i; 

Pochodzi z Amerylà POBosu Kwitnie w po- 
ezalkach lala. 5 

Jest piekném 1 do znaeznéj wysokosei dorastajJacém drzewem, 
majacém pien prosty, w mlodosei. gladka, pózniéj popekana, bru- 
natnawa kora pokryty. Galezie przy nasadzie ogonków uzbrojone 
sa twardemi, ostremi, zazwycza] podwójnemi cierniami. Liscie 
nieparzysto-pierzaste, a listki ieh eliptyczne lub jajowate, zupelnie 
cale, gladkie, ezasem w wiérzcholku lekko-wyciete; wesolo zielo- 

ne. Kwiaty biale, przyjemnie pachnace, tworza piekne, zwisle 
. grona. Straki podluzne, gladkie, po dojrzeniu brunatne, na 2—3 

cali diugie, a okolo !/; cala szérokie. Szkoda ze ozdobne to drze- 

WO, nie zawsze zime nasze wytrzymuje. 

Uwaga. Inne jeszeze dwa gatunki akacyi do$é ezesto daja 
sie u nas widziéé w ogrodach, tojest akacya syberyjska (Robin. 
caragana Jin. Caragana arborescens JD C. Prodr. Y. 268.). odzna- 

Tom IT, 36 



282 DWUWIAZKOWA 

czajaca sie postacia krzewiasta i kwiatem óltym, 1 akacya vó20- 
wa (Robinia hispida Z/n.), pochodzaca z Wirginii i Karoliny, ma- 
jaca piekne 1 duze, rózowe leez niepachnace kwiaty. 

342. MEDICAGO. ZLUCERNA. 

Kielich dzwonkowato-waleowaty, 5 razy weiety, Spieza- 
sty, równy. Zagielek jajowaty, po brzegach zwisly, caly, 
odgiety. Skrzydelka jajowato-podluzue, ponizéj lódki hrze- 
gami stulone.' Eódka podluzna, rozezepana, tepa, od zagielka 
nieeo oddalona. "Strak splaszezony, eo do ksztaltu rozmaity, 
zawsze sierzpowato - skrzywiony lub Slimakowato-zwiniety, 
1- lub wieloziarnowy. 

118.M.LuPULINA: caule procumbente, ífolüs 3foliolatis, 
(L. chmielowata) ' foholis obovato-cuneatis apice denti- 

culatis, stipulis lanceolatis acutis in- 

tegriusculis, pedunculis racemoso - spi- 
catis, floribus sessilibus ,. leguminibus 
reniformibus lspermis arcuato-reticula- 
tis, seminibus ovato-subreniformibus. 

JDC. Prodr. IL. 172. ^ Flor. fran. n. 

. 9908. Lin. Willd. Spec. WI. 1406. Enum. 
Berol. p. 801. Krock. Siles. n. 1993. 
Schk. Handb. tab. 212 a. .Hoffm. Germ. 
II. 101. Bess. Gal. 1. 129. Pers. Syn. Il. 
356. SchMech. Berol. I. 395. .B.F. Comp. 
II. 219. Spreng. Syst. VI. 286. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 150, f. 818. Medieago 
spicis ovalibus, leguminibus reniformi- 
bus monospermis, caule procumbente 
Lin. Flor. Suec. n. 608. Medicago Will- 
denovii DC. Flor. fran. Suppl. p. 566. 
BF. Comp. Il. 220. Trifolium lupuli- 
num at^. 

* 
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Bardzo pospolita na lakach suchyeh, pastwiskach, 
ugorach i (. p. m... Kwitnie przez lato do Jesieni. 3* 

Ma lodygi liezne, cienkie, kaüiciaste, galeziste, przytulonym, dro- 
bnym wlosem, mianowicie w górze okryte, na póltory stopy a na- 

: wet wiecéj dlugie. Liscie trójlistkowe, dolne wieksze dluzéj, wyz- 
sze mniejsze krócéj ogonkowe; ogonki omszone; listki przewro- - 
inie-jajowate, ku nasadzie klinowato-zwezone; $rodkowy zwykle 
wiekszy na dluzszym ogoneczku; wszystkie gladkie lub nieco ko- 
smate, w wiérzcholku tepe i troszke wyciete, ezesto króciutkim 
zakohczone sztyletem, u dolu cale, w górze drobniutko-zabkowa- 
ne. W nasadzie ogonków znajduja sie dwie podluzne, skosne, 
koiczate, nieco pret otulajace, zwykle nieforemnie zabkowane przy- 
sadki. Kwiaty bardzo drobne, zólte, w krótkie, glówkowate klosy 
zebrane, na szypulkach z katów lisci wyrastajace. Szypulki sa de- 

likatne, omszone, od li$ci dluzsze. Straezki liczne, w glówke czyli 

gronka zebrane, wielkose! prawie nasion konopnych, niemal nér- 
kowate, cokolwiek wloskami porosle i zylkami siatkowato-ozna- 
czone, po dojrzeniu. ezarniawe, lziarnowe. (Kurowski, 7/god. 
voln. technol. z ». 1838, n. 19.). 

179. M. FALCATA:caulibus prostratis, folis 3foliolatis, 
CL. dzigcielina) foliolis oblongis apice dentatis, stipu- 

lis integerrimis, pedunculis racemo- 
sis, leguminibus falcato-cochleatis ola- 
briusculis, seminibus oblongis, radicula 

vix prominula. 

DOC. Prodr. Y. 172. Flor. fran. n. 
3900. Lin. Willd. Spec. III. 1405. Enum. 
Derol. p. 801. Pollich, Palat. 113. Krock. 
S&dles. n. 1222. Roth, Germ. YI. 217. 
Hoffm. Germ. Y. 101. Schk. Handb. tab. 
212 a. Spreng. Syst. III. 286.- Schlech. 
Derol. 1. 896. BF. Comp. II. 218. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 149, fig. 817. Me- 
dieago pedunculis racemosis , legumini- 
bus lunatis, caule prostrato Lo. Flor. 
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Suec. n. 611. Medicago media et faleata 
Pers. Syn. 356. Bess. Gal. Y. 127. Me- 
dicago sylvestris floribus croceis Vajll. 
T Dadisd. e. 

Na lakaeh suchych, Ww miejscach trawiastych, ko- 
lo dróg, mianowicie na gruncie twardym, elinia- 
stym. Kwitnie w lipeu 1 sierpniu. ^7]. 

Ma korzeá wielki, twardy, prawie-drzewiasty. Zodygi galezi- 
ste, na 2 lub 3 stopy niekiedy dlugie, zwykle nieco-pogiete, pra- 
wie-kanciaste, omszone, twardawe, czesto calkiem na ziemi roze- 

slane. Liscie ogonkowe, troiste; listki ich podtuzne, ku górze za- 
wsze nieznacznie rozszerzone, ku dolowi zwezajace sie, na brze- i 

gu cale, tylko w wiérzcholku drobno-zabkowane; a zabek naj- 

wyzszy sziyletowato-przedluzony; $rodkowy listek ma 'wlasny 
ogonek, na pare linij dlugi, boezne prawie-bezogonkowe; wszystkie 
pod spodem i na brzegu delikatnym wlosem, podobnie jak 1 ogon- 
ki porosle. Przylistki lancetowate, mocno-Spiezaste, prawie-blon- 
kowate, nasade ogonków 1 lodyge otulajace, zupelnie cale, czasem 
u dolu zabkiem opatrzone. Kwiaty zlocisto-zólte, znacznie wie- 

ksze jak u poprzedzajacego gatunku, w'grona krótkie, szypulkowe, 
4 katów li$ci wyrastajace, zebraue. Szypulki omszone, od lisci 
przyleglych dluzsze, niemal prosto-stojace; w nasadzie kazdéj 
szezególnéj szypuleezki, znajduje sie drobniutka, szydelkowata, zna- 
cznie od nié] krótsza przysadka. Straczki podluzne, plaskie, bar- 
dzié] lub mniéj sierzpowato-zgiete, po dojrzeniu ezarniawe, troche 
omszone lub zupelnie gladkie. W kazdym 4 lub. 5, brudno-zólta- 
wych nasion. Na pasze dla bydla roslina ta dosyé jest przydatna. 
CKluk. IDyke. 1. 112.). 

180. M. saTIvA: caule erecto glabro, foliis 3foliolatis , fo- 

(L.. pastewna) liolis obovato-oblongis dentatis mucrona- 
tis, stipulis lanceolatis subdentatis, pe- 
dunculis racemosis, leguminibus laevibus 
cochleato-contortis, tenuissime reticulatis 

seminibus irregularibus ovatis vel irregu- 
lariter cordatis subbadiis. 
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DC. Prodr. 1L 109. Flor. fran. n. 38899. 
Lin. Willd. Spec. MI. 1404. Enum. Berol. 
p. 801. Crantz, Austr. 434... Pollich, Pa- 
lat. «19. Roth, Germ. 1l. 116. .Krock. 

iles. n. 1221. Schk. Handb. tab. 212 a. 
Hojfm. Germ. Yl. 100...Pers. Syn. V. 356. 
Bess. Gal. Yl. 127. Enum. | Volh. p. 90. 
Schlech. Berol. Y. 395. Spreng. Syst. MI. 
286. BF. Comp.lL 218. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 149, fig. 816. Medeka trawa 
albo koziorozec polny: Medica, Gramen 

. Burgundieum Syren. stron. 1241 et 18311. 

Dziko rosnie. w cieplejszych Europy krajach 
(W okolicach Krakowa 1 na Podolu Zess.). Kwi- 

nie w czerwcu i lipeu. 2] : 
Z ogólnéj postaci ma znaczne do poprzedzajacéj podobieristwo; 

lecz kwiatem fioletowym lub purpurowo-fioletowym, peer na piér- 
wszy rzut oka sie odznaeza. dodygi wzniesione, na 3 stopy nie- 
kiedy wysokie, nieco-kaüiciaste, wloskami drobnemi okryte, lub 
gladkie, galeziste. Listki wieksze Jak u tamtego, przewrotnie jajo- 
wo-podluzne, tepe, w wiérzcholku zabkowane, krótkim sztyletem 
zakoüezone, zreszta cale, pod spodem delikatnym wlosem poro- 
sle. Przylistki lancetowate, spiezaste, zwykle cale. Kwiaty tworza 
grona ezyli klosy krótkie, Szypulkowe, z katów li$ci wyrastajace; 
a kazda szezególna szypuleczka ma w nasadzie szezeciniasta, dluz- 
823 od siebie przysadke. Straczek slimakowato-skrecony. (O wpra- 
wie lucerny: Oczapowski, JPoczgtki gospodar. .Bürgera M. m. 
Tenze, Gosp. wiejs. VM. 152. Kurowski, Tiged. voln. techn. 2 
1833. n. 16.). 

348. ASTRAGALUS. TRAGANEK. 

Kielieh 5zabkowy, o zabkaeh prawie równych. Zagie- 
lek od innyeh. platkow dluzszy, tepy, prosty, po brzegach 
zwisly. Lódka tepa. Strak 2komórkowy. Komórki utwo- 
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se ze 3,3 lub 6,2 czasem z * hub B0 kworabowe 
Mor. oue WRONG. 0 coru sud 
szrzBpla. prrwor-mzereninisstn Müehlch krófki maemal rurkewaio- 
érwomerzkowaty. zewrnazz omszony, majezescr) brnüno-czerwo- 
mw. — E Korons 3 razy 
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Swuido-nlone háce 1 diodyze magaca. 

782. Gmommycmm. düÉusue pubescens, Sohohs oblones 

(T. dingalwsaimry) 1—Sgmem. spucis oblonso-owvaiüs 1o- 

Ne. plo longioribus ungue Jspermüs., 

- acumine hmei erernio. 

DC. Prodr. ll 286. Flor. yrzm. m. 
3961. Lu. Willi Sge. HL 1296. 

" Jimum. Berol. p. 183.. Sotp. Curn. x. 
320. Bak, Germ. IL 190. Jacgw. 
ZImsir. ánh. 38. Schk. Houdb. igh. 209. 

Hoym. Germ. W. 92. Spreng. Sys 
HL30L Zn GalL WB 117. Pers. 

Sm IL 356. II bum — Iz£0. 

pee cHeePleeqiec. soe ooe$ 
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Dorasta okolo póltory stopy wysokosci. 4odyge ma calezista, 
cokolwiek omszona lub gladka, brózdowana. Liscie nieparzysto- 

pierzaste; zwykle,z 9—12. par listków ziozone. Te sa niemal ró- 
- wnowazko-lancetowate, tepe, zupelnie cale, prawie-bezogonkowe, 
pod spodem, szezególniéj w mlodosci, jedwabisto-omszone. Przy- 
sadki szérokie, z ogonkiem niezrosle, jajowate, nieco -$piczaste. 
Kwiaty zebrane w klos jajowaty lub eliptyezny, po okwitnieniu 
przedluzajacy sie, fioletowo-ezerwony. Szypulki brózdowane, od 
lisci dluzsze. Kielich nieco kosmaty. Zagielek wielki, niemal ró- 
wnowazki, od skrzydelek dwa razy dluzszy. Glówki zólte. Straezki 
liczne, wzniesione, bezszypulkowe, od kielicha dwa razy dluzsze, 
jajowo-podluzne, 3graniaste, krótkim sztyletem $piezasto-zakoniezo- 
ne, brunatnawe, kosmate. W kazdé] komórce 3 lub 4 ziarna, czar- 
ne, gladkie, nieforemnie nerkowate. 

183. A. GLYCYPHYLLOS: procumbens elabriusculus, stipulis 
(T. lukrecyowy) | ovatis. mucronatis acuminatisve, 

foliolis 5—6jugis ovatis, pedun- 

culis folio-brevioribus, spicis ovato- 
oblongis, lesuminibus oblongo-su- 
bulatis subtriquetris subincurvis 

sessilibus glabris erectis. 
DC. Prodr. 1l. 292. Flor. fran. n. 

3970. Lin. Crantz, Austr. n. 414. 
Pollich, Palat.n. 695. Wild. Spec. 
III. 1276.  Enum. berol. p. 188. 
Scop. Carn. n. 919. .Krock. Siles. 
II. 1194. Roth, Germ.YI. 1992. Pers. 
Syn. 11. 338. Spreng. Syst. III. 303. 
Schk. Hand. tab. 209. Bess. Gal. M. 
117. Hoffm. Germ.1I. 92. Schlech. 
Berol. Y. 385. .BF. Comp. II. 241. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 146, fig. 
196. Astragalus caulescens pro- 

stratus , leguminibus subtriquetris 
arcuatis, foliis ovalibus pedunculo- 
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longioribus n. Flor. Suec. n. 658. 
Astragalus lunatus Gilib. Lith. n. 
208. Hamosa glycyphylla. Med;- 
cus. Astragalus luteus perennis 
procumbens vulgaris sive sylve- 

"stris Vaill. Paris. p. 18. 
W gajach, lasach, w zaroslach, czasem na po- 

lach 1 wzgórkach. Kwitaie w ezerwcu, lipeu. 2]. 
Najwiekszy nasz tego rodzaju gatunek. Ma lodygi na ziemi 

rozpostarte, niekiedy na 3 lub 4 stopy dlugie, lisciste, nieco-bró- 
zdowane, czasem czerwonawe, galeziste, 1 gladkie Jak cala ro- 
slina. Liscie. wielkie, nieparzysto-pierzaste, nizsze z 11 lub 13, naj- 
wyzsze z 9—9 listków zloone. Listki sa szérokie, jajowo-elipty- 
czne, tepe, naprzeciwlegle, na brzeza zupelnie cale; wiérzcholko- 
wy ma dluzszy od boeznych ogoneczek. W nasadzie lisci znajduja 
sie po dwie, jajowo-lancetowate, $piczaste, z ogonkiem 1 z soba 

niezrosle przysadki. Szypulki wyrastaja z katów lisci 1 znacznie 
sq od nich krótsze, zazwyczaj delikatnie omszone. Kwiaty bru- 

dno-zóltawe, w klos jajowaty, prosto-stojacy zebrane, bardzo 
krótko-szypulecezkowe. Kielich gladki, bialo -zielonawy. o zab- 
kach szydelkowatych, nierównych, w nasadzie mala, równowazko- 

lancetowata, od szypuleczki dluzsza przysadka opatrzony. Straki 
zgrubiale, lancetowate, niemal-trójgraniaste, w wiérzcholku koiü- 
czate, nieco-skrzywione, gladkie, po dojrzeniu brunatnawe, okolo 
cala dlugie. W kazdym znajduje sie od 8 do 12, nieforemnie-ner- 
kowatych nasion. Liscie téj rosliny maja smak slodkawy. 

184. A. CICER: diffuso-procumbens subpubescens, stipulis 
(T. pecherzyko- lanceolatis, foliolis 10— 13jugis elliptico- 

wy) oblongis mucronatis, pedunculis folio bre- 
vioribus, floribus spicato-capitatis, legumi- 
nibus inflatis hirsutis mucronatis. 

DC. Prodr. II. 293. Flor. fran. n.3972. 

Lin. Crantz, Austr. 413. Willd. Spec. VI. 
1275. Enum. Berol. p. 183. Jacqu. Austr. 
tab. 251. Roth, Germ. Il. 191. Krock. Sites. 
1195. Hoffm.Germ. W. 93. Pers. Syn. M. 

Tom H. o1 
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338. Spreng. Syst. III. 300.. Bess. Gal. II. 
117. Schk. Handb. tqb. 209. Schlech. Be- 

rol. 1. 385. B.F. Comp. I. 941. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 146, f. (95. Astragalus vesica- 
rius Lamar. Flor. fran. Astragaloides Ci- 

| cera Moench. 

Przytrafia sie w zaroslach, w gajach i lasach. 

Kwitnie w czerweu, lipcu. 2]. 
Ma lodygzi rozpierzchle, rozpostarte, galeziste, kariciaste i nieco 

brózdowane, mniéj wiecéj omszone, na stope lub póltory dlugie. 
Liscie nieparzysto-piérzaste, z 10— 15 par listków zlozone. Listki 
dolnych lisei sa szérsze, jajowate, górnych szezuplejsze, podluzne; 
wszystkie sa przeciwlegle, tepe, cale, krótkim, przytulonym wlo- 
sem okryte, nie zawsze w wiérzcholku sztyletowate; nieparzysty 

ezyli wiérzeholkowy ma krótki ogoneczek, boczne niemal bezogo- 
neczkowe. Przysadki lancetowate, $piczaste, z ogonkiem 1 z soba 
niezrosle. Szypulki od li$ci krótsze, omszone. Kwiaty zóltawo- 

biale, zebrane w klosy jajowate. Kielich rurkowaty, mniéj wiecéj 
czarniawemi wloskami okryty, o pieciu zabkach nierównych, pra- 
wie-szczeciniastych. Przysadki kwiatowe kielichowi wyrównywa- 
jace. szydelkowate, wlosiste. Straczki po zupefném dojrzeniu pra- 
wie-kuliste, wydete, okolo pól cala: dlugie, czarniawym kutaerem 
okryte i sztyletem w wiérzcholku zakoüczone. W kazdym znaj- 
duje sie od 4 do 10 plaskawych, nerkowatych nasion. 

344. PENTAPHYLLUM. PIECIOLIST. 

Kielich dzwoneczkowaty, w pie€ zabków szezeciniastych 
wyciety. Blizna haezykowata. Strak waleowaty, przedluzo- 

ny, 6ziarpowy. | 

185.P.LUPINASTER: foliis quinatis lanceolatis serrulatis, sti- 
(P. koniczynowaty) pulis membranaceis lanceolatis cuspi- 

datis integerrimis, capitulis multifloris, 
dentibus. calycis subulatis aequalibus 
pilosiusculis. 
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Spreng. Syst. lI. 286. Pers. Syn. II. 
352. Jundzill, Lit. 223. Trifolium Lu- 
pinaster Lin. Willd. Spec. YII. 1357. 
FEnum. Berol. p. 91. DC. Prodr. 1I. 
204. Lorek, Flor. Pruss. tab. 141, fig. 

800. Lupinaster pentaphyllus Moench, 
Suppl. ad. Meth... 50. Gmelin, Flor. 
Sibir. IV. p. 19, tab. 6, f. 1. Penta- 
phyll Ammani pedibus Hort. Dorp. 
Suppl. I. 823. 

Aulorowie powsZechnie naznaczaja téj roSlinie 
Syberya Za ojczyzne. Zwiedzajac r. 1829 w mie- 

-sigcu lipeu, woj. Augustow. znaleZli&my ja z P. Ja- 
strzebowskim w peri niedaleko miasteczka Stawisk, 
o irzy mile od Eomzy, gdzie ro$nie w miejscach 
cienistych ,. w niewielliéj ilosci. 2]. 

Korzeü pojedynezy, nieco miesisty, walcowato-wrzecionowa- 
iy, toJest w posrodku mniéj wiecéj zerubialy, okolo cala dlugi, u do- 
Iu wlóknem pojedynezém zakonezony; wewoatrz bialawy, zewnatrz 
skórka brunatno-zóltawa okryty. Lodyga okolo'!'/ lok. wysoka, 
nieco podnoszaca sie, slaba, zwykle pojedyneza, zupelnie jak 
| wszystkie inne ezesci téj rosliny gladka, walcowata, niewyraznie 
smugowana, zaledwie 1 lim. w przecieciu poprzeczném majaca, 

wydrazona, u dolu bezlistna, i tylko w pewnych odstepach blon- 
kowatemi pochewkami, na pól cala dlugiemi otulona. Pochewki 
te koücza sie w wiérzcholku podwójném, krótkiém, tepém lub 

- roche spiczastém przedluzeniem. Liscie naprzemianlegle, bezogon- 
kowe. Kazdy sklada sie z pieciu listków, do wyzszéj czesci poche- 

wki przyroslych; sa one rówuowazko-lancetowate, na trzy- linie 
ledwie szérokie, w nasadzie zwezone, prawie-bezogoneczkowe, 

" Ww wiérzeholku niemal tepe i króciutkim sztyletem opatrzone, na 

brzegu bardzo drobne, ostro nieregularnie zabkowane, z wiérzchu 

swiatlo-zielone, pod spodem troche bledsze i nerwem wydatnym, 
podluznym naznaczone; obiedwie przytém powierzchnie maja na 
sobie liczne, poprzeczne, równolegle nerwy. Wielkosé lici rozma- 

ita; srodkowe na lodydze zwykle sq wieksze nizsze zas 1 przy 
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wiórzcholku polozone mniejsze. Listki takze pomiedzy soba nie 
sa równe; $rodkowy najwiekszy, ezesto okolo póltora cala dlugi, 

dwa jemu przylegle troche krótsze, a dwa zewnetrzne czyli skraj- 
ne najmniejsze. Kwiatów dotad nie widzialem (). 

945. TRIFOLIUM. KONICZYNA. 

Kielieli rurkowaty, trwaly, piecio-zagbkowy, o zabkach 
szydelkowatyeh. Korona lplatkowa, trwala, olódce od skrzy- 
delek i Zagielka krótszej. Blizna. glówkowata. Straezek dro- 
bny, zwykle jajowaty, prawie- niepekajaey (lub wkolo pe- 
kajacy), 1— 4ziarnowy, od kielicha krótszy i nim pokryty. 
(Liseie trójlistkowe. Kwiaty w glówke skupione.). 

A. Kwiaty czerwone , cieliste lub biale. 

a) Kwelichy gladkie. 

186. T. REPENS: caulibus repentibus subradicantibus diffu- 
(K. rozeslana) sis basi ramosis, foliolis obovato-subrotun- 

dis subretusis denticulatis, stipulis scario- 
sis angustis lanceolatis longe mucronatis , 
capitulis axillaribus longissime peduncula- 
tis, floribus pedicellatis post anthesin de- 
flexis, laciniis calycinis inaequalibus den- 
tiformibus corolla brevioribus, legumini- 
bus 4—5spermis, seminibus irregulariter 
ovoideis badiis. 

JDC. Prodr. Y. 198. Flor. fran. n. 8859. 
Trifolium repens Lin. Crantz, Austr. 405. 
Pollich, Palat. 699. Willd. Spec. III. 1359. 
Enum. Berol. p. 192... Scop. Carn. n. 934. 
Roth, Germ. lI. 198. Spreng. Syst. III. 209. 

(*) Nieraz mialem sposobnosé w róznych porach roku odwiedzié 

miejsce wskazane, lecz nigdy kwitnacych indywiduów znalezé nie mo- 
glem; sqdze przeto, Ze ta roSlina w klimacie tutejszym bardzo rzadko . 

kwitnie. 
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Pers. Syn. M. 349. .Hoffm. Germ. lI. 94. 
Dess.Gal. 1I. 119. Schlech. Berol. Y. 391. 
DF. Comp. YI. 224. Lorek, Flor. Pruss.tab. 

. 147, fig. 802. "Trifolium capitulis umbel- 
laribus, leguminibus tetraspermis , caule 
repente Lin. Flor. Suec. n. 665.  Amoria 
repens esl. 

Jeden z najpospolitszych gatunków, w zaroslach, 
na pastwiskach, przy drogach, w lasach i gajach. 
K witnie od czerwca do jesieni. ?] 

Ma lodygi mniéj wiecéj dlugie, rozpierzchle, walcowate, gla- 
dkie, na ziemi zwykle rozpostarte, 1i za pomoca drobnych, biala- 
wych korzonków czolgajace sie. Li$cie dlugo-ogonkowe; ogonki 
wietkie, gladkie, rynienkowate. Listki jajowo-podluzne, w wiérz- 
cholku mniéj wiecéj wyciete, ezasem  niby przewrotnie-sercowa- 
to-okraglawe, drobno-pilkowane, gladkie, z wiérzchu czesto bia- 
lawa plama oznaczone. W nasadzie ogonków znajduja sie dwie 
przysadki, u dolu spojone, pret otulajJace, dosyé szérokie, ku górze 
coraz szczuplejsze, sztyletem szezeciniastym zakonczone; przysadki 

te sa prawie-bloniaste i maja po sobie zielonawe zylki. Szypulki 
nader dlugie (niekiedy pól lokcia) wzniesione, brózdowane, gla- 
dkie, albo króciutkim, rzadkim wlosem okryte: szypuleczki szcze- 
gólne krótsze od kielicha, po okwitnieniu'zwisle. Kielich. gladki, 
o zgbkach nierównych, zielonawo-bialy. w górze przy. zabkach 
plamkami purpurowemi zwykle oznaezony. Korona biala lub bla- 
do-czerwonawa, nieopadajaca, od kielicha wieksza. Zagielek jajo- 
waty, dwa razy blizko od innych platków dluzszy. Straczek o 3 
lub 4 ziarnach. Koniczyna ta jest przyjemném pozywieniem dla 
bydla, pod nazwa kon?czyny bialéj gospodarzom znajoma. 

181. T. nysRIDUM: glabrum, caule adscendente solido, folio- 
(KK. maeszana) lis obcordato-cuneiformibus denticulatis, 

stipulis latis submembranaceis angustis- 
simis acutis, capituls subumbellatis 
axillaribus paucifloris, floribus pedicella- 
tis post anthesin deflexis, laciniis caly- 
cinis inaequalibus tubo brevioribus la- 
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tiusculis corolla multo-brevioribus , le- 
guminibus exsertis 4spermis, seminibus 
irregulariter cordatis badiis. 

JDC. Prodr. Yl. 200. — Flor. fran. n. 

3860. Lin. Willd. Spec.11.1359. Enuwn. 
Derol. p. (91. Bess. Gal. II. 119. Pers. 

Syn. II. 348. Hoffm. Germ. IL. 94. ' 
Spreng. Syst. III. 209. Schlech. Berol. 
I. 392,* Lorek, Flor. Pruss. tab. 147, 

fig. 801. Trifolium bicolor Moench, Meth. 

111. Trifol intermedium JLapeyrouse. . 
Amoria hybrida Presl. 

engentt sie na lgkach nieco-wilgotnych, w miej- 

scach trawiastych, w ogrodach, na miedzachi t. p. m. 
Kwitnie w lecie. (3) 

Do poprzedzajacego podobny, lecz wiekszy; lodyge ma podno- 
szqcQ sie, a nigdy nie lazaqca 1 korzonków nie wydajaca. Listki 
przewrotnie jajowato-podtuzne, czasem w wiérzcholku slabo wy- 
ciete, drobniutko-pilkowane. Przysadki podobniez bloniaste, zylko- 
wane, u dolu szérokie, w górze $piczaste i przedluzeniem szcze- 
ciniastém zakoücezone. Kwiaty niby w baldaszek glówkowaty ulo- 
zone, cieliste lub blado-rózowe, ezasem zewnetrzne tylko rózowe, 
wewnetrzne bialawe, slabé] lecz przyjemné] woni; po okwitnieniu 
nieopadajace, lecz zwisle, rdzawo-zóltawe. Zabki kielicha prawie- 

równe, od rurki krótsze. Straezki 4ziarnowe. Jest takze dla bydla 
dobrém pozywieniem. 

788. T. woNTANUM: pubescens, caule erecto subsimplici, 
CK. górna) — foliolis lanceolato-oblongis obtusis den- 

ticulatis valde nervosis, stipulis lance- 

olatis acutissimis, capitulis subglobo- . 
sis axillaribus pedunculatis dein oblon- 
eis, floribus subsessilibus congestis pa- 
tentibus dein deflexis, laciniis calycinis 

inaequalibus angustis tubi longitudine 
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et carina brevioribus, leguminibus mo- 
nospermis, seminibus ovato-subrotun- 
dis. 

DC. Prodr. Yl 201. — Flor. fran. n. 
3871. Trifohum montanum n. Pol- 
lich, Palat. n. €06. Willd. Spec. VI. 
19881. JAmum. Berol. p. (96. — Roth, 

Germ. IL. 286. Krock. Siles. n. 1212. 
Pers. Syn. 1. 350. Hoffm. Germ. Y. 
96. Spreng. Syst. III. 210. Bess. Gal. 
Il. 124. Schlech. Berol. 1. 399... BF. 
Comp. 1I. 230. .Lorek, Flor. Pruss.tab. 
148, fig. 809. "Trifolium capitulis ter- 
minalibus , corollarum vexillis subula- 

tis, caule erecto, foliolis lanceolatis ser- 

ratis Lin. Suec. n. 667. Trifolium su- 

bulatum Gilib. Lith. n. 181. Trifolium 
album Crantz. Trifolium caule erecto 

paucifloro, folis. elliptico - lanceolatis 
nervosis subtus subhirsutis Haller, 

Helv.n. 312. "Trifolium montanum al- 

bum Vail. Paris. p. 195. 

Na wzgórkach, w lasach suchych i gajach, cza- 
sem na lakach i miedzach, w zaroSlach. KÉKwitnie 

w ezerwcu 1 lipeu. 2l. 
Ma korze dlugi, walcowaty, twardy. &odyge prosto-stojaca, 

zwykle pojedynceza, mocna, delikatnym, prawie jedwabistym, sza- 
rym wlosem okryta, na stope lub póltory wysoka. Liscie nieliczne, 
odlegle: korzeniowe dlugo-lodygowe, krótko-ogonkowe. Przysa- 
dki lancetowate, $piczaste, szezeciniasto-zakoüezone, z ogonkiem 

zrosle 1 niby pochewke tworzace. Listki lancetowate lub elipty- 
czno-lancetowate, cokolwiek spiczaste lub zupelnie tepe, na brze- 
gu bardzo drobno lecz ostro-zabkowane; w pos$rodku glównym ner- 
wem oznaczone, od którego mnóstwo bocznych, równoleglych, 
delikatnych zylek sie rozchodzi; górna powierzcehnia listków gla- 



296 D-WUWIAZKOWA 

dka, dolna mniéj wiecéj omszona. Kwiaty biale, w krótkie, okra- 
glawe lub jajowate klosy gesto zebrane i na wiérzcholku lub na 

bokach lodygi, na szypulkach dluzszych od lisci, prosto-stojacych 
-osadzone. Kielich gladki. czasem jednak gdzieniegdzie drobne 
ma wloski; zabki jego prawie równe, rurce wyrówuywajace. Po 
okwitnieniu korony staja sie rdzawo-zólte 1 wszystkie kwiaty na 
dól zwisle. I ta koniczyna póki mloda, przyjemném i zdrowém dla 
owiec jest pozywieniem. 

b) Aüelichy mnié) wigcéj kosmate. 

* Glówki kwiatowe bez przysadek. 

189. T. nUBENs:caule erecto stricto, foliolis oblongis obtu- 

(K. wielka) sissimis glaberrimis valde denticulatis, sti- 
pulis longissimis latissimisque apice lance- 
olatis, spicis terminalibus subgeminis, 
calycibus valde striatis eglandulosis , laci- 
niis setaceis brevissimis, lacinia infima co- 

rollam monopetalam vix aequante, semi- 

nibus ovoideislaevibus, radicula prominula. 
DC. Prodr.1lI. 190. Flor. fran. n. 3810. 

Trifolium rubens Ln. Crantz, Austr. p. 
406. Pollich, Palat. n. 1000. . Willd. Spec. 
III. 1366. .Enum. Berol. p. 192. Jacqu. 
Austr.tab. 985. Krock. Siles.n. 1202. Both, 

Germ. ll. 199. Spreng. Syst. III. 211. 
Hoffm. Germ. 1L. 95. .Bess. Gal. II. 120. 
Pers. Syn. I. 350. Schk. Handb. tab. 210. 
BF. Comp.1I. 226. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
147. f. 803. "Trifolium foliis nervosis cilia- 
tis, spicis ovatis obesis, calycis denticulis 
plumosis , imo longissimo Haller , Helv. n. 
975. Trifolium montanum spica longissi- 
ma rubente Vail. Paris. p. 195. 
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Przytrafia sig. gdzieniegdzie, w zaroslach na 
wzgórzach (W Augustow. kolo Szezuezyna miedzy 
Mazewem a Czarnówkiém, na wynioslém wzgórzu 
rosnie w obfitosci.).. Kwitnie w czerwoe. lipe. ^]. 

Jeden z najwiekszych tego rodzaju gatunków. Znajdowalem 
okazy niekiedy na póltora lokcia wysokie. Lodyge' ma prosto- 
stoJaca, walcowata, nieco-splaszczona, gladka, zupelnie poje- 

dyneza. Liscie krótko-ogonkowe, a listki ich lancetowate, tepe, na 
póltora cala dlugie, gladkie, twardawe, nerwami poprzecznemi 
w caléj dlugo$ei pieknie oznaczone, na brzegu bardzo delikatnie 
zabkowane. Z ogonkiem zrastaja sie przysadki blonkowate, zyla- 
ste, naksztalt pochewki pret otulajace, w wiérzcholku lancetowa- 
to-przedluzone, Spiczaste, na brzegu niewyraznie odlegle pilkowa- 
ne, gladkie; przy najwyzszych lisciach. sa one czestokroó brzucha- 
to-rozszerzone. Klos okazaly, walcowaty, niekiedy na 3—4 cale 
dlugi, zwykle pojedynezy, czasem podwójny. Rurka kielicha gla- 

. dka; zabki nierówne, dolny bardzo dlugi, prawie koronie wyró- 
wnywajacy, wszystkie bialym, rzadkim, diugim wlosem okryte. 
Korona lplatkowa, czerwona.. Zagielek jajowaty, nieco spieza- 
sty, bledszy. 

190. T. wEpruw: glabriusculum, caule erectiusculo flexu- 
(KK. pogigta) oso ramoso, foliolis oblongis coriaceis ci- 

liatis multinerviis, stipulis angustis apice 
lineari-lanceolatis , capitulis subelobosis 
subpedunculatis, laciniis calycinis inaequa- 

libus subflexilibus pilosiusculis , inferiore 
reliquis duplo-longiore et corolla mono- 
petala breviore, seminibus irregulariter 
cordatis, radicula valde prominula. 

DC. Prodr. 1L 195. Flor. fran. n. 
3872. Lin. Willd. Spec.WI. 1367. Emum. 

Derol.p.493. Hoffm. Germ.lI. 95. Spreng. 
Syst. III. 212. ;Schlech. Berol. Y. 389. BF. 
Comp. 1I. 221. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
147, fig. 805. Trifolium flexuosum Jacqu. 

Tom Il. as 
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Flor. Austr. tab. 386... Krock. iles. n. 
1205. Schk. Handb. tab. 2910. Roth, Germ. 

II. 201. Bess. Gal. 1L. 121. Pers. Syn. I. 
350. Trifolium alpestre Crantz, Austr. p. 
407. 'Trifohum foliis ovatis nervosis su- 
premis conjugaüs, vaginis lanceolatis 
Haller, Helv. n. 316. | 

Przytrafia sie na lakach. suchszych, na wzgór- 

kach, w lasach, gajach, zaroslach.  Kwitnie w le- 

cie. 2| 
Do koniezyny lakowéj czyli pastewné; znacznie podobny; lecz 

ma lodygi galezistsze, ciensze, zawsze mnié] wiecé| pogiete i cokol- 
wiek omszone. Listki wezsze, eliptyczne lub podluzne, nieco skór- 
kowate, na brzegu rzesowate 1 nader drobno niewyraznie pilko- 

- wane, poprzecznemi nerwami oznaczone. Przysadki zawsze wez- 
sze. przedluzeniem dlugiém, szczuplém, równowazko-lancetowa- 

tém, moceno $piczastém 1 troche omszoném zakonücezone. Glówki 
kwiatowe wieksze 1 bardziéj kuliste jak u. koniczyny pastewnéj, 
a kwiaty nie tak gesto-skupione. Kielich od korony dwa razy kró- 
tszy, gladki; najnizszy jego zabek dluzszy od innych, niemal-rurce 
korony wyrównywajacy; inne prawie sobie równe, a wszystkie 
delikatnym: wlosem okryte. Korona jedno-platkowa, karmazyno- 
wo-czerwona; Zagielek nieco-ciemniejszy, jajowaty, cokolwiek od 
lódki dluzszy. j 

191. 'U. ARvENSE: caule erecto ramoso vel simplici, foliolis 
(K. polna) | spathulatis linearibus apice subtriden- 

tatis, stipulis angustis membranaceis 
.nervosis longissime subulatis pilosis, 
spicis oblongis villosissimis mollibus. 
calycibus pilosissimis, lacinüs corolla 
polypetalalongioribus sed inter se ae- 
qualibus, seminibus ovoideis badiis, ra- 
dicula non prominula. 

JC. Prodr. Y. 190. Flor. fran. n. 
3879. Trifolium arvense Lo. Pollich — . 
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Palat. n. 103. Willd. Spec. WI. p. 1373. 
FEnwm. Berol. p. (94. Roth, Germ. II. 
202. Krock. Siles. n. 1201. Pers. Syn. 
IL. 351. Hoffm. Germ. M. 96. Spreng. 
Syst. HI. 213. Bess. Gal. Tl. 192. Sehlech. 
Berol. l. 390. .D.F. Comp. Il. 230. Lo- 
vék. Flor. Pruss. tab. 148, f. 807. Trifo- 
lium spicis villosis ovalibus, dentibus 
calycinis setaceis aequalibus Ln. Flor. 
Suec. n. 668. "Trifolium caule ramoso, 
folis lanceolatis serratis, spicis villosis 

ovatis Haller, Helv. n. 313. "Trifolium 

arvense humile spicatum sive Lagopus 
Vaill. Paris. p.196. Trifolium Lago- 
pus JVecker. 

Dardzo pospolity, na pastwiskach, polach iiia 
wiele piaszezystych. Kwitnie w lipc. sierpn. (9) 

Odznaeza sie klosami podluznemi, walcowatemi, które z po- 

ezatku na pól cala ledwie dlugie, pózniéj znacznie sie powieksza- 
ja 1 calkowicie gestym, dlugim, miekkim, szarym wlosem sa okry- 

-te. "Lodyge ma prosto-stojaca, walcowata, bardzo galezista, rza- 
dko pojedyneza, kutnerem okryta, na !/—1 stope wysoka. Liscie 
krótko-ogonkowe, a ich przysadki bloniaste, Zylkami oznaczone, 
przedluzaja sie w wiérzcholku w dluga szcezeciniasta koriczatosé. 
Listki podluzne, wazkie, w górze niekiedy lopatkowato-rozszerzo- 
ne, mniéj wiecéj kosmate, na brzegu zupelnie cale, w wiérzcholku 

fepe, nieco-wyciete lub niewyraznie zabkowane, czasem króciu- 

tkim sztyletem zakortezone. Kielichy wlosiste, *o zabkach prawie- 
równych. Korona bardzo drobna, 4platkowa, we wlosach kieli- 
cha ukryta i od jego zabków znacznie krótsza, biala lub cielista. 
Straczek drobny, 1ziarnowy. 

** Glowki kwiatowe okrywa, czyli przysadkam opatrzone. 

192.'T. PRATENSE: caulibus adscendentibus, foliolis ovatis 

(A. lakowa) | obtusis vel retusis integris, stipulis la- 
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tis nervosis glabris breviter acuminatis 
inflexis, capitulis ovatis obtusis subses- 
silibus, laciniis calycis subpilosis fle- - 
xilibus inter se subaequalibus, corolla 
samopetala, seminibus  reniformibus 
compressis flavescentibus. 

DC. Prodr. Yl. 195. Flor. fran. m. 
3871. "Trifolium pratense Lin. Pollich, 
Palat. n. 401. Crantz, Austr. n. 407. 
Willd. Spec. II. 1366. .Enum. Berol. p. 
193. Roth, Germ. IL. 200. rock. Siles. 
II. 1203. Schk. Handb. tab. 210. Pers. 
Syn.1L. 350. Hoffm. Germ. IL. 95. Spreng. 
Syst. 215. Bess. Gal. II. 120. Schlech. 
Berol. 1. 388. .BF. Comp. 1I. 221. .Lo- 
rek, Plor. Pruss. tab. 141, f. 804. Tri- 

folium spicis subvillosis cinctis stipulis 
oppositis membranaceis, corollis mono- 
petalis Lin. Flor. Suec. n. 666. "Triphyl- 
loides pratense JMoench. "Trifolium sati- 
vum Jfiler. "Trifolium pratense purpu- 
reum Vail. Paris.p. 194. Koniezyna - 
polna: Trifolium absolutum vel praten- 
se Syren. stron. 698. 

Na lakach, pastwiskach, w miejscach trawiastych, 
w zaroslach. Kwitnie przez cale lato. ^]. 

Ma lodygi podnoszace sie, nieco-galeziste, gladkie lub drobnym, 
przytulonym wlosem, mianowicie w górze okryte, wydrazone, od 
1/—1 /, stopy, a nawet nieco-wiecéj wysokie. Liscie trzy a bar- 
dzo rzadko cztero-listkowe; dolne na dluzszych osadzone ogonkach.. 

. Przysadki do ogonka przyrosle, prawie-blonkowate, nerwiste, gla- 

dkie; cze$6 ich dolna nieco-wydeta, naksztalt pochewki nasade 
ogonka obejmuje, górna zas szezeciniastém, krótkiém przedluze- 
niem sie konezy. Listki li$ci najnizszych okraglawo-przewrotnie 
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jajowate, wyzszych jajowate lub eliptyezne; wszystkie tepe, mniéj 
wiecéj gladkie, na brzegu niemal zupelnie cale, czesto rzesowate, 
z wiérzchu niekiedy bialà plamka oznaczone. Kwiaty purpurowe, 
ezerwonawe lub cieliste, cokolwiek pachnace; tworza glówke 
okraglawa, wiérzcholkowa, w nasadzie dwoma mniejszemi liscia- 
mi, naksztalt przysadek lub pochewki otoczong. Kielich prawie- 
gladki, o pieciu zabkach troche kosmatych, z których 4 sa prawie- 
sobie równe, piaty za$ blizko dwa razy od tamtych dluzszy. Koro- 
na zrosloplatkowa, 3 razy od kielicha wieksza. Zagielek znacznie 
od skrzydelek dluzszy. Ziarna okraglawe, brudno-zólte, niewy- 
raznie nérkowate. 

Odmiana tego gatunku, pod nazwiskiem Akoniezymy pastewnéj 
(Trifol. praten. sativum) gospodarzom znajoma, jest we wszystkich 
eze$ciach wieksza. Listki ma jajowate lub lancetowate, glówki 
kwiatowe kuliste, wielkie, na dluzszych szypulkach, niekiedy pra- 
wie-parzyste, lodygi liczniejsze, znacznie wyzsze. Jéj uprawa sta- 
nowi wazny w agronomii przedmiot. (O uprawte konicz. pastew. 
czerwonéj. Piast. XIV. 19, XV. 14. Oczapowski, Poczatki Gospo- 
dar. DBürgera, M. 143. Tenze, Gospodar. wiejsk. VII. 113, 150. 

Trebicki, Znformacya 4. Zubrzycki, Rada dla rolnika. Lwów. 1821. 

Kurowski, 79god. volnicz. technol. z v. 1835. nr. 1T. 18.). 

193. T. ALPESTRE: caule erecto simplici, foliolis lanceolatis 
(K. dwuklosowa) coriaceis integris valde nervosis , stipu- 

lis angustis nervosis subsessilibus apice 
longe lineari-instructis, capitulo ovato, 
calycibus leviter multistriatis, laciniis 

inaequalibus verrucosis spinulosis, infima 
corolla monopetala breviore, reliquis bre- 
vissimis dentiformibus, seminibus sub- 

reniformibus compressis flavescentibus. 
DC. Prodr. Il. 194. Flor. fran. n. | 

3873. Lin. Willd. Spec. lI. 1368. Enum. 
Derol. p. 493. Jacqu. Austr. tab. 433. 

* . 0 Roth, Germ. V. 201. Pers. Syn. 1I. 350. 
Hojfm. Germ. V. 96. Spreng. Syst. 1I. 
215. Bess. Gal. IL 121. SeMech. Berol. 
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I. 389. BF. Comp. 1I. 228. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 148, fig. 806. 'Triphylloides 

| nervosa JMoench. 
Gdzieniegdzie na wzgórkach, w zaro$lach, szeze- 

gólniéj na gruncie bod (Kolo Eomzy, w Ploc. 
przy wsi Szelków nad rzéczka Orzéez, na eliniastych 
wzgórkacb.). Kwitnie w ezerwcu 1 lipeu. 2]. 

Lodygi zupelnie pojedyneze, wyprostowane, prawie-walcowa- 
te, u dolu niemal gladkie, w górze gestym, bialym wlosem okry- 
te...Liscie dolne dlugo, wyzsze krótko-ogonkowe; listki. podluzno- 
lancetowate, na póltora cala lub wiecéj dlugie, a okolo- 4—5 lin. 

szer. bardzo drobno niewyraznie pilkowane, prawie-skórkowa- 
te, licznemi oznaczone nerwami, i wlosem na brzegu porosle. 
Przysadki blonkowate, szezuple, nerwiste,. dlugiém, szydlowatém 
przedluzeniem. zakoüczone. Klos kwiatowy pojedynezy, ezesto po- 
dwójny, jajowaty lub prawie-kulisty, lisciami u dolu. opatrzony. 
Kwiaty bezszypuleczkowe, gesto-zebrane, czerwone. Kielich bia- 
lym, rzadkim wlosem calkowicie okryty, a zabek jego dolny 2 lub 

3 razy od innych dluzszy, rurce korony wyrównywajacy. Korona 
jedno- platkowa; zagielek skrzydelkom lancetowatym, nieco odchy- 
ipid prawiecrówny. 

*** Noelchy po okwitnenwu pecherzowato- ydg. 

794: T. FRAGIFERUM: caule prostrato, foholis ovatis obo- 
(K. poziomkowata) vatisve, stipulis angustis linearibus 

elongatis, capitulis BUM 
ge peduneulatis, floribus sessilibus, 
eain post anthesin inflatis mem- 
branaceis reticulatis pilosis laciniis 
inaequalibus corolla brevioribus reti- 

culatis, bracteis exiguis lanceolatis , 
leguminibus 2spermis. 

DC. Prodr. Wl. 209. - Flor? fran. n. . 

3889. '"Irifohum fragiferum Lm. 
Crantz, Austr. p. 412... Pollich, Palat. 

- 
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| n. 105. Willd. Spec. MI. 1380. Enmun. 
» Berol. p. 196. |. Krock, Siles. n. 1211. 

Scop. Carn. n. 933. Both , Germ. Vl. 
205. Pers. Syn. II. 352. Bess. Gal. 
II.123. Hoffm. Germ. ll. 98. Spreng. 
Syst. II. 217. Schlech. Berol. 1. 391. 
BF. Comp. M. 232.. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 148, fig. 808. "Trifolium 

capitulis subrotundis, calycibus in- 
flatis bidentatis reflexis, caulibus re- 

pentibus "Lin. Flor. Suec. n. 6100. 
Galearia fragifera Pres. "Trifolium 
caule repente, spicis glabris, calycibus 
sericeis ampullescentibus Haller, Helv. 
n. 910. Trifolium fragiferum folio 
oblongo Vaill. Paris. tab. 22. f. 9. 

Przytrafia sie na Igkach nieco wilgotnych, na pa- 

siwiskach. Kwitnie w lecie. 2] 
Lodygi na !/—1 ' stopy a czasem wiecéj dlugie, na ziemi za 

pomoca malych korzonków rozpostarte, lub podnoszace sie, wal- 

cowate, gladkie, w górze niekiedy troche omszone, zwykle poje- 
dyneze. Liscie na dlugich, wietkich, gladkich lub rzadkim wto- 
sem okrytych ogonkach. Przysadki bloniaste, w dluga koncezatosé 
przechodzace, gladkie. Listki przewrotnie-Jajowate, nie wiel- 
kie, w wiérzcholku tepe i niekiedy bardzo malo wyciete, lub 
krótkim sztyletem uzbrojone, na brzegu drobniutko-pilkowane, 
gladkie, ogoneczkowe. lÁwiaty cieliste lub. blado-rózowe, tworza 
glówki niewielkie, okraglawe, na bardzo dlugich szypulkach osa- 
dzone. Szypulki w górze rzadkim wlosem porosfe. Kielichy pod- 
czas kwitnienia drobnemi, przytulonemi wloskami okryte; dwa 
ich zabki sa nieco dluzsze od trzech innych, lecz od korony kró- 

tsze; po okwitnieniu czesé zewnetrzna kielicha znacznie sie powie- 

ksza, tylna za$ czyli wewnetrzna, na któréj trzy krótsze zabki sie 

znajduja, prawie nie zmienia sie; tym sposobem caly kielich na- 
ksztalt pecherza staje sie wydetym, nieco kosmatym, bialawym, 
iylkami siatkowatemi na powierzchni oznaczonym. W nim mie- 
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$ci sie maly, dwuziarnowy straczek. Ziarna splaszczone, jajowate, 
 gladkie, w jednym koricu nieznaeznie wyciete, brunatnawe. 

B. Kwiaty Zólte. 

195. T. AGRARIUM: spicis ovalibus imbricatis, vexillis defle- 
(K. zódia) . xis persistentibus, calycimis dentibus 

subulatis inaequalibus glabris, caule ere- 

cto, foliolis lanceolato -cuneatis omni- 

bus sessilibus. ' 

Lin. Willd. Spec. VII. p. 1382. Scop. 
Carn. n. 931. Roth, Germ. VI. 207. 
Hojfm. Flor. Germ. ll. 98. Spreng. Syst. 
III. p. 210. ,:Schlech. Flor. Berol. Y. 392. 
DC. Flor. fran. n. 8891. ..Bess. Gal. V. 
124. BF. Comp. II. 233. Trifohum 
agrarium aureum .Pers. Syn. II. p. 352. 
Trifolium aureum Pollich, Palat. n. 108. 

Schk. Handb. tab. 210.. "Trifolium stre- 
pens Crantz, Austr. p. 411. Amarenus 

agrarius Presl. Trifolium spicis ovatis 

densissimis strepentibus, caulibus diffu- 

sis Haller, Helv. n. 368. 

Rosnie gdzieniegdzie na polach, pastwiskach, Ia- 

kach suchych, czasem w gajach. Kwitnie przez ca- 
le lato. (*) 

Dorasta niekiedy póltory stopy wysokosci. Ma lodyge wznie- 

siona, znacznie galezista, liscista, waleowata, nieco-pogieta, omszo- 

na. Ogonki lisciowe bardzo krótkie, prawie-gladkie;zrosle z dolna 

czescia przysadek lisciastych, lancetowatych, spiezastych, od ogon- 
ków znacznie dluzszych. Listki prawie-bezogoneczkowe, podlu- 
ine, ku nasadzie klinowato-zwezone, tepe, czasem bardzo niezna- 

eznie wyciete, eladkie, na brzegu w górze drobniutko-pilkowane. 

u dolu zupelnie cale. Glówki kwiatowe zlocisto-Zólte, owalne, 
dlugo-szypulkowe, po okwitnieniu brunatno-rdzawe. Kielich ma- 
ly, zupelnie gladki, o zabkach szezuplych, równowazkich, ! nerwo- 
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wych, nierównych; dwa wyzsze sa bardzo krótkie, 3 nizsze blizko 
dwa razy od tamtych dluzsze; kazdy z nich kofezy sie zwykle dlu- 
gim, delikatnyin, pojedynezym, podwójnym lub potrójnym wlo- 
skiem. Zagielek przewrotnie-jajowaty. po brzegach u dolu pilko- 
wany, czasem Ww wiérzcholku nieco-wyciety, od innych platków 
znacznie obszerniejszy. Straczek jedno-ziarnowy. | 

196. l.sPADrCEUM:caule erecto subsimplici gracili, folus 
(K. rdzawa) ^ manifeste petiolatis, foliolis oblongo-ova- 

tis sessilibus denticulatis, stipulis folia- 
ceis angustis acuminatis, capitulis longe 

pedunculatis ovoideis badiis, vexillo ob- 

cordato, laciniis calycinis inaequalibus 
exterioribus loneis pilosis, 2 interioribus : 
minimis glabris, leguminibus ovoideis 
compressis lspermis, seminibus irregu- 
lariter ovoideis badiis, radicula promi- 

nula. 
DC. Prodr.Y. 205. Flor. fran. Suppl. 

p: 561. Lin. Willd. Spec. MI. 1383. 
Roth, Germ.Y. 209. Krock. Siles.n. 1214. 

Spreng. Syst. II. 210. — Hoffm. Germ. 
IL. 99. Pers. Syn. IL. 352. Bess. Gal. 
II. 124. BF. Comp. V. 233. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 148, f. 811. Trifolium spi- 
cis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis 

persistentibus, calycibus pilosis, caule 
erecto Lin. Flor. Suec. n. 672. Amare- 
nus spadiceus Pest. 

Przytrafia sie na lakach suchych, na pastwiskach 
i wzgórkach (W Sand. Mazow. Augustow.). Kwi- 
inie od czerwc. do sierpn.. 2L ((*) Lin. 

Do poprzedzajacego nieco podobny. &odyg zazwyezaj kilka 
z jednego wyrasta korzenia, prostych, nieco podnoszacych sie, po- 
jedynezych lub malo-galezistych, prawie-gladkich, na stope lub 

Tom II. 39 
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póltory wysokich. Li$cie dluzéj jak u tamtego ogonkowe. Przy- 
sadki nie tak $piczaste.i nie tak wielkie, od ogonków  krótsze, po- 
chewkowato pret. obejmujace, prawie-gladkie. Listki najnizsze 
przewrotnie-sercowate, wyzsze eliptyezne lub podluzno-jajowate 
i dluzsze; wszystkie prawie-bezogoneczkowe, tepe, bardzo drobno 
niewyraznie zabkowane. Glówki jajowate, maja szypulki dlugie, 
kwiaty gesciój skupione, nie tak $wiatlo z6ltéj barwy jak u po- 
przedzajacego, leez rdzawe; po okwitpieniu za$ staja sie brunatne. 
Zabki kielicha podobniez nierówne, lecz zawsze mnié] wiecéj ko- 
smate; dwa górne bardzo male i niewyrazne, trzy inne dluzsze 

i bardziój wloskami okryte. 

197. Tl. PROCUMBENS: caulibus procumbentibus , foliis bre- 
(K.lezqca) ^ viter petiolatis, foliolis obovatis vel 

obcordatis denticulatis terminali pe- 
tiolulato, stipulis ovatis ciliatis petio- 
lo brevioribus, capitulis axillaribus 
ovatis, pedunculis folo longioribus 
vel aequantibus, floribus numerosis 
densis, laciniis calycinis inaequalibus, | 

2 superioribus brevissimis, legumini- 
bus 1spermis, seminibus ellipticis fla- 
vis, radicula vix prominula. 

Seringe,in .DC. Prodr. Yi. 205. 'Tri- 
folium procumbens Lin. Willd. Spec. 
III. p. 1383. Scop. Carn.n. 931. FHoth, 
Germ. II. 209. Kock. Siles. n. 1215. 
Hoffm. Germ. YI. 98. DC. Flor. fran. 
n..9892. Schlech. Flor. Berol. l. p. 
398. Lorek, Flor. Pruss. tab. 149, fig. 
813. "Trifolium spicis ovalibus imbri- 
catis, vexillis deflexis persistentibus, 
caulibus procumbentibus Lón. Flor. 
Suec. n. 618. Trifolium agrarium Pol- 
lich, Palat. n. 101. Schk. Handb. tab. 

210. Trifolium luteum a.Lamar. Flor. 
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fran. Melilotus lupulina Lamar. Enc. 
Amarenus procumbens Pesl. 

Var. 8 campestre: caule erecto ramoso, ra- 
mis patentibus brevioribus, pedun- 
culis longitudine folorum.  'rifo- 

lium campestre Schreb. apud Sturm. 
JDeutsch. Flor. cum. ic. Pers. Syn. ll. 
952. Bess. Gal. 1I. p. 125. DC. Flor. . 
fran. Suppl. p. 562. "Trifolium spadi- 
ceum Z/hwiler, Flor. Par. p. 385. 
Trif. pseudo-procumbensGmelin, Flor. 
bad. 'Trif. erectum Poiret. 

Na ugorach, ezesto miedzy zbozem, na miedzach 

Alakach. Kwitnie przez cale lato. (2) 
Ten gatunek ma 1odygi ciensze i niZeze od poprzedzajacych, 

podnoszace sie, galeziste, zwykle omszone; galezie dosyé dlugie, 

pospolicie na ziemi lezace. Li$cie krótko-ogonkowe; przysadki ja- 
jowate, spiczaste, zawsze mnié| wiecé] rzesowato- wlosiste, od 
ogonka krótsze. Listki przewrotnie-jajowate, ku nasadzie prawie- 

klinowato-zwezone, w wiérzcholku tepe i czesto troche wyciete; 

w górze drobno-niewyraznie zabkowane, boczne niemal bezogo- 
neczkowe, wiérzcholkowy o krótkim ogoneczku; wszystkie gla- 
dkie, Glówki kwiatowe prawie-kuliste lub jajowate, zólte, pó- 
Znié6| rdzawe, brunatne, dosé liezne, w katach li$ci osadzone. Ich 
szypulki omszone, prawie-lisciom. wyrównywajace lub cokolwiek 
krótsze. Kielich gladki, o zabkach nierównych: 3 z nich sa dluz- 

sze, prawie sobie rówae; dwa inne znacznie krótsze. Zagielek 
széroki, przewrotnie-jajowaty, wpodiuz nieznacznie smugowany, 
po okwitnieniu zwisly. Straezek LGziarnowy — folium campestre 
Schreber'a, uwazany za osobny gatunek. jest rzeczywiscie odmiana 
koniczyny lezacéj, majaca lodyge muiéj wiecé] wzniesiona, o gale- 
ziach krótszych, rozwartych; kwiaty wieksze 1 ciemniejszé] barwy. 

798. T. xiriFoRME: caule diffuso, foliolis obovatis vel ob- 

(K. nitkowata) : cordatis subdenticulatis, terminali pe- 
tiolulato, stipulis latis ovatis petioli 
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longitudine, pedunculis filiformibus 
longis, floribus subumbellatis sessili- 

bus, lacmiüs calycinis inaequalibus, 2 
superioribus brevissimis tubo breviori- 
bus, leguminibus 1— 2spermis substipi- 
tatis, seminibus oblongo-ovatis badiis. 

JDC. Prodr. M. 206. Flor. fran. n. 
3893. Lin. Willd. Spec. IIL 1384. Enum. 
Berol. p. 196. Roth, Germ. YI. 910. Pers. 
Syn. 1. 352. Bess. Gal.1I. 125. Spreng. 

. Syst. MI. 211. jSchlech. Berol. p. 394. 
DB.F.. Comp. YI. 234. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 149, fig. 814. Trifolium spicis sub- 
imbricatis, vexillis deflexis persistenti- 
bus, calycibus pedicellatis, caulibus pro- 
cümbentibus Lin. Plor. Suec. n. 614. 
Trifolium procumbens Pollich, Palat. n. 
109. "Trifol. minus Snuth, Britt. Amaxre- 

nus filiformis Pres!. Trifolium luteum]u- 
pulinum minimum? Vaill. Paris. p. 196. 

Na pastwiskach, przy drogach, ezasem na lakach 
suchych i w gajach. Kwilnie w ezerwe. lipe. (*) 

Od poprzedzajacych we wszystkich ezesciach mniejszy. Lody- 
gi zazwyczaj kepiasto- wyrastajace, cienkie, walcowate, rozpie- 
rzchle, na ziemi lezace lub podnoszace sie, rzadkim, drobnym wlo- 

sem okryte, na !/—1 stope lub troche wiecéj wysokie. Liscie je- 
szcze krótsze maja ogonki jak u poprzedzajacego, a przysadki ich 
83 Jajowate, nieco spiczaste,' rzesowate, zaledwie ogonkom wyró- 
wnywajace. Listki przewrotnie-jajowato-klinowate, w wiérzchol- 
ku zwykle nieco wyciete i drobno-ostro-nieregularnie zabkowane, 
przy nasadzie zupelnie cale; $rodkowy ma krótki ogoneczek, bo- 
czne bezogoneczkowe; wszystkie gladkie. Kwiaty skupione w male 
glówki; sa drobne, nieliczne; z poezatku blado-zólte, pózniéj rdza- 
we, zwisle. Szypulki delikatne, nitkowate, omszone, z katów lisci 

wyrastajace i od nich dwa razy przeszlo dluzsze. Kielich zupelnie 
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gladki; dwa jego zabki bardzo krótkie, 3 inne znacznie dluzsze 
i szersze; z tych ostatnich kazdy szezecinka zwykle zakofiezony. 
Zagielek wazki, niesmugowany, 1ódkowato- -zgiety. Straczek j jajo- 

waty, na krótkim trzoneczku wsparty, sztyletowaty; zawiera zwy- 
kle jedno, podluzne, prawie-owalne, blyszezace nasienie, do figo- 
wego ziarnka podobne, tylko nieco mniejsze. 

346. MELILOTUS. NOSTRZYK. 

: &tielich rurkowaty, 5zabkowy, trwaly. Korona opadaja- 
él agielek odgiety. Loódka nierozdwojona, od skrzydelek 

i Za, "ielka krótsza lub im równa.. Straezek od kielicha dluz- 
SZy,  opadajacy, skórkowaty, pomarszezony, l1komórkowy, 

nieliczno-hasienny, w górze BicenpeatiegpeRajars. (Kwiaty 
groniaste). 

799. M. oFEICINALIS: caule erecto ramoso, ramis patentis- 
CN. zótty) simis, foliolis lanceolato-oblongis ob- 

tusis remote serratis, stipulis setaceis, 
dentibus calycinis inaequalibus lon- 
gitudine tubi, vexillo fusco striato 
alisque carinam aequantibus, legumi- 

bus 2spermis obovatis laeunoso rugo- 
sis pilosiusculis demum nigricantibus 
subgibbosis, stylis filiformibus longi- 

tudine leguminum, seminibus inae- 
qualiter cordatis. 

Seringe, in DC. Prodr. Yl. p. 186. 
Flor. fran. Suppl. p. 563. Willd. 
JEmnum. Berol. p. 90. Schlech. Berol. 
l. p. 381. Lorek, Flor. Pruss. 1.146, 

fig. 198. Melilotus officinalis var. Iu- 
tea, Pers. Syn. IL. 348. Bess. Gal. II. 
118. Melilotus citrina Duval. Trifo- 
lium Melilotus officinalis var. « Ln. 
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Spec. Krock. Siles. YI. p. 218. Scop. 
Carn. n. 985. Roth, Germ. 1I. 165. 
Trifolium officinale a. Willd. Spec. III. 
p.1355. Hoffm. Flor. Germ. M. 94. 
Trifolium officinale Hayne, Arzneig. 

II. zab. 31. Trifolium siliquis racemo- 
sis pendulis rugosis dispermis acutis 
Haller, Helv. n. 362. Melilotus offici- 
narum Germaniae Vaill. Paris.p. 124. 

Na lakach, polach, przy drogach, miedzy zbozem. 
Kwilnie w lecie. (3) et 3 

Ma lodyge do kilku stóp czasem wysoka, zupelnie jak 1 cala ro. 
Slina gladka, prosto-stoJaca, rozgaleziona, o galeziach znacz;;je roz- 

wartych, twardawa, w górze kariciasta i rysowana. Lisci; ogonko- 

we, ze trzech listków zlozone; te u.nizszych li$ci sa szers;e, czasem 

niemal przewrotnie-Jajpowate, u wyZszych podluzne, ku nasadzie 
klinowato zwezone; wszystkie w górze drobno-odlegle pilkowane, 
w wiérzcholku tepe, '/j, —1 !/ cal. dlugie; wiérzcholkowy na krót- 
kim ogoneczku, boczne prawie oU d W'ifásadzie lisci | 
znajduja sie d wie szezuple, szezeciniaste przysadki. Kwiaty drobne, 
iólte, treche zwisle, predko opadajace, tworza rzadkie, szypulkowe 
i dosyc dlugie grona, z katów li$ei wyrastajace. Zabki kielicha nie- 
równe. Korona blizko trzy razy od kielicha dluzsza, ma zagielek 
ciemniejszemi liniami oznaeczony, skrzydelkom 1 1ódce wyrówny- 
wajacy. Straezki malerikie, po dojrzeniu ezarniawe, sko$no-jajowa- 
te, na powierzchni niewyraznie siatkowato -pomarszezone; ich 
wiérzcholek koriezy sie krótkim sztyletem. Ziarn w kazdym stracz- 
ku pospolicie dwa, nieforemnie sercowato-wycietych. Ten gatunek 
nostrzyku w Augustow. jest dos rzadki; nawet w okolicach Zom- 

iy nigdzie go znaleZé nie moglem. 

800. M. rgUCANTHA: caule erecto ramoso , foliis ovato-ob- 

CN. bialy) longis apice truncatis mucronulatis- 
que remote serratis, stipulis setaceis, 
dentibus calycinis inaequalibus lon- 

eitudine tubi, vexillo carina alisque 
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longiore, leguminibus mono-(vel di-) 
spermis ovatis lacunoso-rugosis viri- 
dibus, seminibus exacte ovatis. 

Seringe, in DC. Prodr. Il. 187. 
Flor. fran. Suppl. p. 564. Melilotus 
vulearis Willd. Enwm. Berol. p. 190. 
Wallroth, Sched. Crit. 393.  SchMech. 
Berol. I. p. 388. .Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 146,f. 199. Wimmer, Flor. Siles. 
I. 1583. Melilotus officinalis var. alba 

Pers. Syn. Il. 348. Bess. Gal. 1I. 118. 
'Trifohum officinale var. alba Willd. 

Spec. IIT. p. 1355. Hoffm. Flor. Germ. 
IL. 94. Trifolum vulgare Hayne, 
Arzneig. II. f. 32. "Trifolium Melilo- 
tus officinalis 8. Ln. Melilotus alba 

"Thwill. Flor. Paris. p. 318. Trifolium 
album Loizseleur, Flor. Gall. Mehlilotus 

altissima Zhuill. l. c. Seringe, in DC. 
. Prodr. l. c. Pers. [. c. "Trifolium alüs- 

simum Zo;sel. Melilotus officinarum 

Germaniae flore albo Vaill. Paris. l.c. 

. Na polach, lakach, miedzach, przy drogach 

i wsiach, w ogrodach i t. p. m. nierównie od po- 

przedzajacego pospolitszy. Kwitnie w lipcu i sier- 

pniu. () gd | 
Z ogólnéj postaci bardzo do poprzedzajacego podobny, 1 diugo 

té za odmiane jego uchodzil. Wzrost i rozgalezienie, ksztalt i ulo- 
zenie listków, postac gron kwiatowych, ma prawie zupelnie takiez 
jak u tamtego. Jest przeciez innym gatunkiem ; nietylko bowiem 
kwiaty jego sa nieco wieksze i statecznie biale, ale i dlugosé sto- 
sunkowa platków korony jest odmienna; u tego bowiem skrzydel- 
ka sa cokolwiek dluzsze od lódki, lecz od zagielka znaeznie krótsze, 

kiedy u tamtego wszystkie te czesci, jak sie wyz6j rzeklo, sa sobie 
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równe; charakter ten przez uprawe sie nie zmienia. Straezki sa 

przytém bardziéj nabrzmiale, wiecéj pomarszezone, nie tak ezer- 
niejace, jednoziarnowe; lubo czasem, mianowicie w nizszych, i dwa 
ziarna znalezé mozna. Kwiaty wydaja slaby, lecz dosé przyjemny 
zapach. Oba te gatunki nostrzyku dobrém sa pozywieniem dla by- 
dla, 1i w tym celu w niektórych krajach umyslnie sie uprawiaja 
(O uprawie olbrzymid) koniczyny: Kurowski, Tygodnik roln. technol. 
1838 n. 12 4 nastep.). 

801. M. DENTATA: caulibus erectis firmis, foliolis oblongis 
CN. zqbkowany) denticulatis, stipulis laciniato-dentatis , 

dentibus calycinis tubum aequantibus, 
vexillo carinalongiore, leguminibus den- 
sis maturitate nigrescentibus 1 — 2sper- 
mis irregulariter tenuiterque lacunoso- 
rugosis obovatis obtusis compressiuscu- 
lis, margine seminifero gibboso, stylo 
brevi, seminibus irregulariter cordatis, 
subbadiis, radicula valde prominula. 

Seringe, in. DC. Prodr. 1L. 186. Pers. 
Syn. 1I. 348. Willd. Enum. Berol. p. 
190. Wallroth., Sched. Critic. 394. Wim- 

mer, Flor. Sues. 1. 153. "Trifolium den- 
tatum Waldst. et Kitaj, Plant. rar. Hung. 

: .  Lp.41, tab. 42. Willd. Spec. VL p. 1355. 

Przytrafia sig w Krakow. mianowicie w okolicach 
Buska i Wislicy, wyrastajae szezególniéj na mie]. 
scach slonych. Kwitnie w lecie. ^| 

Do poprzedzajacych podobny, lecz korzeti ma trwaly; listki po- 
dluzne, spiczasto i gesto zabkowane; przylistki w nasadzie mniéj 
wiecéj poszarpano-zabkowane. Kwiaty mniejsze, bez zapachu, bla- 

do-zólte. 
Uwaga. Nostrzyk polski (Melilotus polonica Gaertn. Pers. vel 

Trifol. Melilotus polonica Lin.) rózni sie od zóltego: lodyga wal- 

cowata, niebrózdowana, listkami mniejszemi, kwiatem drobniej- 
szym, blado-zóltym, w rzadsze grona zebranym, straezkami dluz- 
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szemi i'ieznacznie na powierzchni pomarszezonemi. Gilibert znaj- 
.dowal go obfieie w: lesie Bobrowszezyzna zwanym, kolo Grodna; 

Kluk- za$ wspomina, Ze-wyrásta w róinych miejscach, osobliwie 
miedzy zbozem. Jam go dotad eds c nie Fon (S 

2 
MS 

34T.: ER CUI. RZESNIA. 

Kielieh 5 razy weiely,. 0 Weieeitüeh szydelkowatych, pra- 
wie równyceh. Korona motylkowata. Lódka niby ukosnie 

ucieta. Skrzydelka krótkie. Straezek bezszypulkowy, krótki , 

splaszezony, jednokomórkowy, 1ziarnowy, niepekajacy, 

grzebieniasto-najezony lub skrzydelkowaty; bok jego górny 
zgrubialy, prosty; doluy wypukly, szezuplejszy (podobny do 
pojedynezego stawu straka.). 

802. O. saTIVA: caule erectiusculo, stipulis saepius distin- 
(FR. sparceta) ctis, foliolis cuneato-lanceolatis mucrona- 

tis glabris, spicis elongatis, carina vexillo 

breviore, alis calyce brevioribus, legumi- 

nis pubescentis dorso denticulato, later 
bus rugosis subaculeatis. 

DC. Prodr.Yl. 344. Flor. fran. n. 4055.- 
Spreng. Syst. MI. 203. .B.F. Comp. 1I.246. 

ME Hedysarum Onobrychis Lin. Cramtz, 
v... Austr. 494. Pollich, Palat.n. 694. Willd. 

ecoorer Spec. IIL. 1215. Enum. Berol. p. 119. 
PR en oia Jacqu. Austr.tab. 352. Both, Germ.M. 211. 

Negat Krock. Siles. n. 1190.:. Schk. Handb. tab. 
Nf 207 (fructus). Hoffm. Flor. Germ. ll. 88. 

| Pers. Syn. Il. 324. Bess. Gal. II. 116. 
Schlech. Berol, Y. 383. Lorek, Flor. Pruss. 

() To eo p. Wyzycki (Zielnik I. 295) pod nazwa melilotu polskiego 
opisuje, jest zapewne nostrzyk Zóity (Melilot. officinal.), bo zaraz na na- 
stepnéj stronnicy przy nostrzyku bia!lym, mówi Ze do tamtego wiele jest 
podobny, tylko kwiat ma bialy. 

Tom II. 40 
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tab. 145, f. 193. Onobrychis viciaefolia 
Scop. Carn. n. 918. Onobrychis spicata 
Moench. Onobrychis caule erecto ramoso. 

floribus spicatis Haller, Helv. n. 396. Ono- 
brychis vulgaris Jaume St.- Hilaire. Ono- 
brychis foliis viciae , fructu echinato ma- 

jor Val. Paris. p. 146. 

Dziko roánie szczególniéj w Krakow. Sandomir. 
Lübels. mianowicie na gruntach suchych, gliniastych 
lub wapnistych. Kwitnie od czerwea do sierpn. 2| 

Dorasta niekiedy lokcia wysokosci. Ma lodyge u dolu nieco 
pochylona, walcowata, smugowana, galezista, zwykle czerwona- 

wo-zielonéj barwy, gladka lub troche w górze kosmata. Liécie 
nieparzysto-pierzaste, z 11— 19 listków zlozone. Listki sa prze- 
ciwlegle, podluzne, w nasadzie cokolwiek klinowato -zwezone, 

krótko-ogoneczkowe, w wiérzcholku tepe, i bardzo krótkim szty- 
lecikiem. zakoriczone, prawie-gladkie. W nasadzie lisci sa przysa- 
dki brunatnawe, blonkowate, Jajowo-lancetowate, $piczaste. Kwia- 
ty rózowe, smugowane, tworza klosy na dlugich szypulkach, z ka- 
tów lisci wyrastajace. Klosy te z poczatku sa krótkie, Jajowate, 
nastepnie znaczuie sie przedluzaja. Kazda szezególna szypuleczka 
opatrzona jest przysadka dluzsza od niéj, lancetowo-szydelkowata, 

brunatnawa. Kielich rurkowaty, omszony, o pieciu wcieciach pra- 

wie-szezeciniastych, kosmatych, znacznie od kielichowé; rurki dluz- 

szych. Straczki krótkie, wpól-okragle, nieco plaskawe, nà zaokra- 
glonym brzegu zabkami kolezatemi najezone, a na obudwu po- 
wierzchniach wydatnemi zmarszezkami okryte. Roslina ta, w wielu 
krajach, pod imieniem sparcety lub esparcety, umyslnie na polach 
sie uprawia, síanowiac wyborne dla bydla pozywienie. (Oczapo- 
wski, Poczqtki Gospodar. Fingern. II. 155. Tenze, Gospodar. 
wiejs. VII. 163.). 

848. CORONILLA. OTO CZKA. 

Kielieh krótki, dzwonkowaty, 9zabkowy:; dwa zabki 

wyzsze zblizone i prawie z soba, zelkniete , trzy dolne odle- 
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sle. Platki dlugo- paznogeiowe. 'Zagielek sereowaty, od 
skrzydelek malo eo diuzszy. Skrzydelka jajowate, w górze 
stulone, tepe. Eódka splaszezona, Spiezasta, podnoszaca sie, 
od skrzydelek zazwyezaj krótsza. Strak bardzo dlugi, szezu- 
ply, prawie waleowaty, po dojrzeniu na podluzne, jednoziar- 
nowe, dobrowolnie niepekajaee stawy, rozpadajacy sig. 

803. C. vARIA: herbacea diffusa glabra, stipulis minimis 

(O. pospolita) acutis, foliolis 9—13 oblongis mucronatis, 
infimis cauli approximatis, umbellis 16— 
20floris, leguminibus erectis. 

JDC. Prodr. II. 310. Flor. fran. n. 4050. 
Coronilla varia Ln. Crantz, Austr. 434. 

Pollich, Palat. n. 991. Willd. Spec. YII. 

1153. Enum. erol. p. €(4. Scop. Carn. 
n. 913. Roth. Germ. Il. 212. Krock. Siles. 

n. 1189. Schk. Handb. tab. 205. Hoffm. 
Germ. II. 86. Pers. Syn. 1. 314. Spreng. 
Syst. III. 324. Bess. Gal. V. 116. Schech. 
Berol. I. p. 382. B. Comp. lI. 243. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 145, fig. 191. Coronilla 
herbacea flore vario Vaill. Paris. p. 42. 

Na lakach, miedzach, w miejscach trawiastych , 

przy drogach do$é pospolita. Kwitnie w lecie. 2] 
Wszystkie czesci téj rosliny s4 gladk:e. «Lodygi liczne, dlugie, 

na ziemi rozpostarte, galeziste, kanciaste, brózdowane, wewnatrz 
wydrazone. Liscie nieparzysto-piérzaste, z 09—21 listków uformo- 
wane. Te sa naprzemianlegle, podluzne lub lancetowato-elipty- 
czne, fepe, maletkim sztyletem zakoüezone, bardzo krótko-ogo- 

neczkowe. W nasadzie li$ci znajduja sie malefkie, lancetowate, 

nieco spiczaste, rozlozyste przysadki. Kwiaty piekne 1 nieco pa- 

chnace, ulozone w baldaszki okraglawe, w ksztaleie g'ówek, na 
szypulkach dlugich, z katów lise wyrastajacych, osadzone. Szcze- 
gólne szypuleczki krótkie, z poczatku zwisle, póznié] wzuiesione. 
Kielich bardzo maly, prawie- dwuwargowy: górna warga sklada 

e 
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sie z dwóch króciutkich, do siebie zblizonych zabków; dolna 3zab- 
kowa. Zagielek cielisty lub blado rózowy; skrzydelka bialawe; lód- 
ka prawie skrzydelxom równa, biala, w wierzcholku dziobkowato- 
$piezasta i brudno-purpurowa. Straki prawie równowazkie, cokol- 

wiek zgiete, w wiérzcholku dlugiém, szydelkowato - Spiczastém 
przedluzeniem zakorczone, brunatne, szczuple , z kilku stawów, 

podluznych, Hkomórkowych , 1ziarnowych uformowane.. Nie wiem 
dlaczego niektórzy autorowie piekna te rosline do podejrzanych 
licza. d 



GROMADA XVIII. WIELOWIAZ- 
KOWA. 

POLYADILPERILA. 

Rzed wieloprecikowy — (Polyandria). 

349. HYPERICUM. DZIURAWIEC. 

Kielich 5dzielny, podowoeowy, trwaly. Korona 5ylatko- 
wa. Torebka 3—95komórkowa , w wierzeholku 3—5scien- 
na, o Scianach wewnatrz wgietych i podwójne przegródki 
tworzaeych. Ziarna liezne, bardzo drobue. Osadnik srod- 

kowy, do którego i przegródki sa, przymoeowane (Kwiaty 
Zólte.). 

804.H.rERFORATUM: caule ancipiti, folis obtusis ovato- 

(D. pospolity) — ellipticis pellucido-punctatis , floribus 
paniculatis, calyce lanceolato-pelluci- 
do-punctato, antheris nigro-punctatis, 
stylis divergentibus. 

.DC. Prodr. Y. 549. Flor. fran. n. 
4513. Lin. Willd. Spec. III. 1460. 
Enum. Berol. p. 810. Scop. Carn. n. 
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944. Krock. SWes. n. 1930. Gaertn. 
de fructib. Y. tab. 62, fig. 11. Both, 
Germ. IM. 230. Spreng. Syst. III. 345. 
Pers. Syn. Il. 89. Bess. Gal. II. 130. 
Schlech. Berol. Y. 391. BF. Comp. II. 
247. Hoffm. Germ.1I. 102.  Lorek, 
Flor. Pruss.tab. 150, fig. 821. Hayne, 
Arzneig. VIIL 1.42. Hypericum caule 
tereti alato ramosissimo , foliis ovatis 
perforatis Haller, Helv.n. 103. Hy- 
pericum floribus trigynis, caule anci- 
piti, foliis obtusis pellucido-punctatis 
Lin. Flor. Suec. n. 680. Hyper. offi- 
cinale Gaterau, Flor. Montaub. Hy- 
perieum officinarum Crantz , Austr. 
p. 99. Hypericum vulgare Vaill. Pa- 
ris. p. 106. Lamar. Flor. fran. Pan- 
ny Maryi dzwonki: Hypericum perfor. 
Fuga daemonum Syren. stron. 827. 

W ogrodach, na lakach, w gajach, lasach, zaro- 
Sslach b. pospolity. Kwitnie. wipe. sierpn.. ^]. 

Roslina znajoma powszechnie pod. nazwiskiem Sto-Jaiskiego 
ziela. Dorasta okolo póltory stopy wysokosci. Ma lodyge prosto- 
stojaca. w górze wiechowato-galezista, gladka, walcowata, 1 tém 
szczególnié) sie odznaezajaca, ze dwa Jé] przeciwlegle boki opatrzo- 
ne sa nerwami, które od li$ci po niéj , naksztalt dwóch niewyda- 
tnych skrzydelek zbiegajae, ksztalt obosieczny jéj nadaja. Liscie 
przeciwlegle, bezogonkowe, podluzne lub jajowo-eliptyezne, tepe, 
gladkie, naprzeciw $wiatla uwazane drobne, przezroczyste kropki 
na sobie ukazujà. Kwiaty zólte, w baldaszkogron wierzcholkowy 
zebrane. Dzialy kielicha lancetowate. Platki znaeznie od kielicha 
wieksze, na brzegu zwykle czarniawemi oznaczone kropkami. Pre- 

eiki na 3 wiazki rozdzielone; glówki pylkowe podwójne; blizny 
-purpurowe. 
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805.H. qUADRANGULUM: caule herbaceo quadrangulo recto 

(D. ezworoboczny) ramoso, foliis ovatis obtusis pellu- 
cido-punetatis margine nigro-pun- 
ctatis, florum paniculis multifloris, 
calyce lanceolato, antheris nigro- 
punctatis. 

JDC. Prodr. 1. 548. Lin. Scop. 
Carn. n. 943. Krock. Siles. n. 1229. 
Spreng. Syst. HI. 345. Crantz, 
Austr. 98. Pollich, Palat. n. 116. 

Hypericum quadrangulare Wild. 
Spec. lI. 1459. .Enum. Berol. p. 
810. Roth, Germ. II. 229. | Pers. 
Syn. Il. 89. Bess. Gal. II. 129. 
Hoffm. Germ. YI. 102. ScMech. Be- 
rol. I. 391. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

150, f. 820. Hayne, Arzneig. VIII, 
tab. 43. Hypericum floribus trigy- 
nis, caule quadrato herbaceo Ln. 
Flor. Suec.n. 679. Hypericum cau- 
le quadrangulari, foliis ovatis per- 
foratis punctatis Haller, Helv. m. 
1038. HypericumAscyrum dictum, 
caule quadrangulo Val. Paris. 
p. 106. 

B dubium ; caule minus ramoso, ca- 

lyce vix punctato, corolla nigro- 
punetata, foliis vix pellucido-pun- 

ctatis minus obtusis DC. L. c. Hy- 
pericum dubium Willd. Spec. III. 
1460. Enum. Berol. p. 810. .DC. 
Flor. fran. n. 4512. Pers. Syn. ll. 
89. Hoffm. Germ. II. 102. Bess. 
Gal. M. 130. .BF. Comp. II. 250. 
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iphaos Schlech. Berol... 398. Lorek, Flor. 
aos Pruss.- tab. 150; f. 822.. Boos 

cum maculatum: Allioni, Flor. Pe- 
dem. n. 1433, tab. 83, f. 1. Crantz, 
Austr. 

W miejscach nieco-wilgotnych, w zaroslach, ga- 
jach, na lakach, czasem nad brzegami bagien, w la- 

sach, i t. p.m. Kwitnie w lipcu i sierpn. ̂ l 
Ma lodyge zwykle mniéj lub wiecéj galezista, ezestokroc na 

dwie stopy przeszlo wysoka, gladka, wyprostowana, odznaczajaca 

sie czterema blonkowatemi kanmtami, naksztalt skrzydelek po niéj 
zbiegajacemi, i które jój czworograniasty ksztált nadaja. Kanty te, 
szezególniéj w wyzszéj ezesci lodygi, sa wydatne. Liscie szerokie, 
gladkie, przeciwlegle, bezogonkowe, jajowate, tepe, zylaste, po 
$rodku tylko przezroczysto-kréskowane, czasem prawie bez za- 
dnych kropek , na brzegu czarnemi, równie Jak lodyga, oznaczone 
punktami. Kwiaty mniejsze 1 bledsze jak u poprzedzajacego (cy- 
trynowo-zólte), tworza wierzcholkowa, 3dzielng wiéche. Dzialy 
kielicha lancetowate, nieco-Spiczaste, zwykle bez czarnych kropek. 
Preciki na 3, niewyrane wiazki rozdzielone. 

Odmiana wyzéj przytoczona, stanowiaca u wielu autorów oso- 
bny, pod nazwiskiem ZZyperic. dubium .gatunek , odznacza sie lo- 
dyga mniéj galezista, ezesto pojedyneza , delikatna, niekiedy ezer- 
wonawa, u dolu obosieczna czyli dwoma kantami niewyraznemi 
opatrzona, albo prawie -4karüciasta; li$ciem prawie bez zadnych 
kropek przezroezystych; dzialami kielicha szerszemi, eliptycznemi, 
tepemi; nakoniec korona ge$eié] czarnemi punktami upstrzona. 
Odmiana ta, niekiedy lokcia dorastajaca, przytrafia sie w zaroslach, 
gajach, nad brzegami lasów i t. p. m. Znajdowalem ja ezesto kolo 

Szezuczyna. 

806. H. woxTANUM: caule herbaceo tereti recto, foliis am- 

(D. górny) |... plexicaulibus ovatis obtusis tenuissi- 
me pellucido-punctatis margine nigro- 

- punctatis, internodiis crescentibus, ca- 

4r | lyce lineari-lanceolato acuto (serrato- 

elanduloso), antheris nigro-punctatis. 
- 

L. 
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DC. Prodr. Y..552.. Flor. fran. n. 
4511. Hypericum montanum Lin. 
Pollich, Palat. 116. Willd. Spec. MI. 
1463. . Enum. Berol. p. 811. .Hoth, 
Germ. 1I. 232. | Krock. Siles. n. 1233. 
Pers. Syn. 11.90.  Hoffm. Germ. II. 
103. Spreng. Syst. III. 348. Bess. 
Gal. 1. 131... ScAlech. Berol. Y. 399. 
BF. Comp.lI. 248. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 151, fig. 824. Hypericum flori- 
bustrigynis, calycibus serraturis glan-. 
dulosis, caule tereti erecto glabro, 
folis ovatis Lin. Flor. Suec. n. 683. 
Hypericum folis ovatis, per oram 
punctatis, calycibus lanceolatis ser- 
ratis globuligeris aller, Helv. 1042. 
Hypericum elegantissimum non ra- 
mosum, folio lato Vail. Paris. p. 
106. 

Przytrafia sie w lasach 1 gajach, xmianowicie 

w okolicach górzystych. Kwitnie w lipcu 1 sier- 
pniu. ?[ 

Ma lodyge zupelnie pojedvneza, walcowata, gladka, na 2 lub 3 . 
stopy wysoka. Li$cie dolne bardzo wielkie, niekiedy na dwa cale 
dlugie, a cal szerokie; górne coraz mniejsze, wszystkie przeciwle- 
gle, bezogonkowe, jajowato-podluzne, tepe, gladkie, nasada nieco 
pret otulajace, pod spodem troche bledsze, zylaste, na brzegu ezar- 
nemi kropkami oznaczone. Kwiaty wierzcholkowe, w krótka, sci- 

. $niona wiéche zebrane. Przysadki i dzialy kielicha lancetowate, 
na brzegu wloskami rzesowato-porosle, a kazdy wlosek ezarnym, 
t blyszezacym gruezolkiem zakonezony. Korona cytryno- 
wo-Zólta, dosó wielka. Blizny karmazynowe. Górne liscie spicza- 
stsze od. dolnych, i ukazuja ezesto na POSEEN nader subtelne , 
przezroczyste kropki. 

Tom A Al 
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807. H. nuwrrUsuw: caule herbaceo humifuso, foliis oblon- 
(D. vozpostarty) gis obtusis tenuissime pellucido-pun- 

ctatis et nigro-punctatis, floribus cy- 
mosis terminalibus, calyce lineari- 

lanceolato corollam superante, stami- 

nibus 15—20. 

DC. Prodr. Y. 549. Flor. fran. n. 
4574. Hypericum humifusum Ln. 
Pollich, Palat. n. X18. Willd. Spec. 
III. 1461. Enum. Berol. p.810. Roth, 
Germ. 1l. 231. Krock. Siles. n. 1232. 
Pers. Syn. 1I. 89. Hoffm. Germ. Il. 
103. jSpreng. Syst. 1I. 347. Bess. 
Gal. Y. 131... Schlech. Berol. I. 398. 
BF. Comp. ll. 250. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 150, f. 823. Hypericum 
floribus trigynis, caulibus ancipitibus 
prostratis Lin. Flor. Suec. n. 681. 
Hypericeum caule prostrato, foliis 
ovatis, calycibus serratis punctatis 
Haller, Helv. n. 1039. Hypericum 
minus supinum v. supinum glabrum 
Vail. Paris. p. 106. 

Na gruncie nieco wilgotnym, na polach, pastwi- 

skach, szczególniéj po Zniwie daje sig widziéc. K wi- 

inie wlecie, do jesieni. 2]. 
Naibanicizy tego rodzaju gatunek, zaledwie 3—9 cali dorasta- 

jacy- dLodygi ma delikatne, walcowate, niewyraZnie obosieczne , 
bardzo rozgalezione, w wiérzcholku dwudzielne, na ziemi lezace, 
niekiedy ezerwonawe. Liscie drobne, przeciwlegle , bezogonkowe, 
podluzne lub eliptyezne, ezesto niemal-lancetowate, w nasadzie 
troche zwezone, w wiérzcholku tepe lub slabo-$piczaste, gladkie, 
na obwodzie czarno-kropkowane, a naprzeciw $wiatla, niekiedy nie- 
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wyrazne, przezroczyste ukazuja kropki, pod spodem sino-zielona- 
we. Kwiaty zólte, niewielkie, szypulkowe, na wiérzcholku lodygi 
i w katach li$ci pojedynezo-osadzone. Dzialy kielicha eliptyczne 
lub równowazko-lancetowate, do lisci podobne, od korony nieco 

dluzsze, 1i zwykle czarnemi kropkami upstrzone. 

Seien 



GROMADA XIX. ZROSLOGLÓW- 
KOWA. - 

SYNGENESIA. 

Oddzial l. Ostowate (Üarduaceae ^). 

350. CYNARA. KARCZOCH. 

Kielich obszerny, zlozony z lusek w nasadzie miesistych, 
w. wierzcholku wyeietyeh i konezatoscia opatrzonych. Dno 

ogólne miesiste, szezecinkami porosle. Ziarna dlugim, piór- 
kowatym, beztrzoneczkowym puchem uwienezone (Synge- 
 mesia aequalis Lin.). 

808. C. canDpuNcULUs: caule ramoso, foliis spinosis omni- 
(K. kard) bus bipinnatilobatis lobis saepe pin- 

natifidis subtus tomentosis, involu- 

cri squamis ovatis apice acuminato 
spinosis. 

DC. Prodr. V. 620. Flor. fran. 
n. 3068. Willd. Spec. III. p. 1691. 
JEnum. Berol. p. 844. Pers. Syn. I1. 
384. Spreng. Syst. III. 369. 

Kardy pochodza z Grecyi, wyspy. Krety, Barba- 
ry; rosna lakze dziko w poludn. Franoyi, 1 innych 

(^) Czyt. uwagi nasze nad ro$Slinami zlozonemi, tom I, str. 89, 
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cieplejszych Europy krajach. Hodowane, pod. na- 
zwiskiem kardów hiszpaüiskich , utrzymuja sie w o- 
grodach (fran. Carde ou Cardon d'Espagne). Kwi- 
tnà. w lipe. sierpn. ^| 

Lodyge maja na póltora lokcia wysoka, liscie wielkie , zbiega- 
jace, pierzasto-sieczne, tegiemi cierniami uzbrojone, z wiérzchu 
szaro-zielonawe, pod spodem bialym okryte kutnerem. K wiaty wiel- 
kie, wierzcholkowe. blekitno-fioletowé] barwy. £uski kielicha po- 

dluzno-jajowate, w nasadzie rozszerzone, w wiérzcholku cierniste 
lub bezbronne. Ogonki téj rosliny, tudziez miesiste lisciowe zeber- 

ka, naksztalt szparagów sa jadalne. 

809. C. scoL.vwus: caule ramoso, foliis subspinosis bipin- 
(KK. wlasciwy) —natifidis indivisisque subtus tomento- 

sis, involucri squamis ovatis apice ob- 
tusis subemarginatis (rarius subspi- 
nescentibus rectis aut vix subdiver- 
gentibus). 

JDC. Prodr. VI. p. 620. Flor. fran. 
n. 3069. Schktuhr, Handb. III. p. 59, 
iab. 231. Willd. Spec. IIL. p. 1691. 
Enwum. Berol. p. 844. Pers. Syn. II. 
384. Cynara Cardunculus var. Spreng. 
Syst. III. 369. 

Pierwotna oJezyzna karczochów wlasciwych jest 
niepewna; zdaje sig Ze sà odmiang kardów, hodo- 
waniem ustalona (fran. Artichaut. commun). Kwitna 

w lecie. 2| | 
Do poprzedzajacego podobne, lecz liscie maja mniéj wcinane 

i nie tak cierniste; lodygi nizsze, a luski kielicha Jajowate, bardziéj 
przytepione, w nasadzie miesiste, w wiérzcholku wyciete 1 krótkim 

uzbrojone sztyletem. Glówki kwiatowe wielkie, okraglawe lub 
jajowate, czerwonéj lub fioletowéj barwy. Miesiste dno przed roz- 
winieniem kwiatków, zrzyna sie 1 smaczna daje jarzyne. Najstaw- 
niejsze u nas karczochy, sa Krakowskie. (O hodowaniu karcezochów 
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i kardów: Ogrodnictwo Zigry, Y. 48. Reichart, Ogrody warzywne 
365. 372. Kluk, Dykc. I. 176. Wodzicki, II. 344 i nastep.. Stru- 
millo, Ogrody póln. wyd. 3. 189, 199. JPamictnik. voln. techn. 
XII. 65. Czepiriski; Ogrodn. powsz. 909. 205). 

351. CIRSIUM. OSTROZEN. 

Kielich jajowato-brzuehaty, z lusek dachówkowatych, 
w wierzeholku szydlowato-eiernistych zlozony. Dno ogólne 
suche, plewkami szezeeiniastemi porosle. Ziarna przewro- 
tnie-jajowate , niemal- kanciaste. Puch piórkowaty, beztrzo- 

neczkowy, w pierScien nasada polaczony Krngeesta ae- 
qualis Lin.). 

A. Z lisciem. zbiegajaeym. 

810. C.rnANcEOLATUM:folis decurrentibus hispidis pinna- 
(O. lancetowaty). - üfidis, laciniis bilobis divaricatis spi- 

nosis, pericliniis ovatis arachnoideo- 
pubescentibus, foliolis lanceolatis 
spinosis patentibus. 

DF. Comp. YI. 314. Scop. Carn. 
n. 1007. Spreng. Syst. III. 369. .DC. 
Flor. fran. n. 3018. Ejusd. Prodr. 
VI. 636. Cirsium folis semipinna- 
tis, pinnis bilobis spinosis, capitulis 
congestis conicis tomentosis Haller, 
Helv. n. 169. Carduus lanceolatus 
Lin. Pers. Syn. Il. 387. Schlech. Be- 
rol. p. 420. .Pollich, Palat. n. 162. . 
Carduus foliis decurrentibus hasta- 
to-pinnatis, laciniis divaricatis , ea- 
lycibus ovatis spinosis villosis, caule 
piloso Ln. Flor.Suec.n. 1 16. Cnicus 
lanceolatus Wolld. Spec. MI. 1666 
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Enum. Berol. p. 840. Roth, Germ. 
II. 282. Bess. Gal. IL. 169. Hoffm. 
Germ. II. 191. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 159, fig. 814. Lophiolepsis du- 
bia Cassini. Eriolepis lanceolata 
Idem. Carduus lanceolatus latifolius 

Vaill. Paris. p. 29. 

Wyrasta na dziedziicach, pastwiskach, przy dro- 
gach i t. p. Kwitnie w lipeu i sierpniu.. 

Lodyge ma prosta, mniéj wiecéj galezista, skrzydelkowata, cier- 

niami najezona, u dolu pospolicie kutnerem pajeezynowatym okry- 

ta. Liscie lancetowate. spiczaste, zbiegajace, z- wiérzchu szorstkie, 
pod spodem kutnerowato-bialawe, pierzasto-sieczne. Kazde wcie- 
cie lancetowate, szezuple, zwykle dwuklapkowe, cierniem dlugim 
zakonezone. Kwiaty wierzcholkowe, dosyé wielkie, purpurowo- 
czerwone, pojedyneze a ezasem parzyste. 4uski ogólnego kielicha 
lancetowato-szydlowate, cierniste, rozwarte, welniastym kutnerem 
mniéj wiecéj okryte. 

811. C. PALUsTRE: folis lanceolatis nudiusculis dentato- 

(O. blotmy) ^ spinosis, floribus glomerato-racemosis, 
squamis anthodii ovato-lanceolatis mu- 
cronatis appressis. 

Spreng. Syst. II. 370. DC. Prodr. 
VI. 645. Flor. fran. n. 3012. Scop. 
Carn. n.1004. Dietrich, Flor. March. 
489. Cirsium caule erecto subnudo 
alato, foliis semipinnatis spinosis, caly- 
cibus molliter spinosis ZJaller, Helv. m. 
170. Carduus palustris Ln. Krock. 
Siles, n. 1334.  Pollich, Palat. n. 166. 
Pers. Syn. ll. 386. Schlech. Berol. I. 
420. Carduus foliis linearibus dentatis 
decurrentibus margine spinosis, flori- 
bus racemosis erectis, pedunculis iner- 
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mibus Lin. Flor. Suec. n. 120. Cnicus 
palustris Willd. Spec. YI. 1662. Enum. 
Derol. p. 840. ' Roth, Germ. II. 283. 

Schk. Handb. tab. 229.  Hoffm. Germ. 
IT. 127. Bess. Gal. 1I. 168. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 159, fig. 813. Onotrophe 
palustris Cassini. | 

Na lakach wilgotnych, bagnistych, miedzy olszy- 
n3, kolo rowów. Kwitnie w lipeu, sierpniu. c et ?]. 

Ostrozet ten dorasta ezesto kilku stóp wysokoscei. Odznacza 
sie kwiatami w gronka wieksze lub mniejsze skupionemi. Iwia- 
ty te sa niewielkie, czerwone, prawie-bezszypulkowe.  Luski 
ogólnego kielicha jajowo-lancetowate, przytulone, brudno-purpu- 
rowe, sztyletowate, czesto nieco lipkie. Lodyge ma prosta, zwy- 
kle pojedyneza, skrzydelkowata, cierniami osadzona. Liscie dlu- 
gie, lancetowate, zbiegajace, zabkowano-cierniste lub pierzasto- 
sieczne, czasem lekowato-wycinane, z wiérzchu brudno-zielona- 

we, pod spodem bledsze i czesto, mianowicie w mlodosci, kutnero- 
wate. Odmiana z kwiatem bialawym rzadko sie przytrafia. 

B. Z lis$ciem niezbiegajqcym. 

812. C. ARVENSE: caule erecto superne ramoso. foliis lan- 

.(O. polny)  ceolatis pinnatifido- dentatis spinuloso 
ciliatis undulatis glabriusculis , squamis 
anthodiü subcylindrici glabriusculi ap- 
pressis mucronatis. 

Spreng. Syst. YT. 374. DC. Prodr. VI. 
643. Scop. Carn. n. 1001. .DC. Flor. 
fran. n. 3090. .B F. Comp. II. 321. .Die- 
trich, Flor. March. 488. Cirsium [caule 

anguloso ramoso, folis semipinnatis, 

pinnis angulosis spinosis, calycibus lon- 
eis inermibus Haller, Helv. n. 171. Ser- 
ratula arvensisLin. Willd.Spec. 1l. 1646. 
Enum. Berol. p. 836. Krock. Siles. m. 
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1329. .Roth, Germ. TI. 294. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 159, f. 8170. Serratula foliis 
dentatis spinosis Zn. Flor. Suec. n. 1195. 

. Pollich, Palat. n. (61. Cnicus arvensis 
Hoffm. Germ. V. 130. Bess. Gal. 1.172. 
Carduus arvensis Pers. Syn. IL. 388. 
Schlech. Berol.Y. 421. Card. serratuloides 
-Necker. Card. haemorrhoidalis Aut. 

Bardzo pospolity na polach, migdzy zbozem, przy 
drogach. Kwitnie w lipcu, sierpniu. 2L (G:DC.). 

Ma korzeü lazacy; lodyge czesto na kilka stóp wysoka, w gó- 
rze galezista, prosta, dosyé gladka, rynienkowata. Liscie bezogon- 
kowe, lancetowate, zwykle gladkie, pod spodem tylko czasem biala- 
wo-kutnerowate, mniéj wiecéj gleboko pierzasto wcinane, na brze- 
gu wszedzie gestym uzbrojone cierniem. Kwiaty liczne, wiéchowate, 

na dlugich szypulkach, przed rozwinieniem niemal kuliste, pózniéj 
prawie walcowate, blado-purpurowe. Szypulki bialym kutnerem 
okryte. Luski kielicha ogólnego jajowo-lancetowate, $piezaste, 
przytulone, gladkie, w wiérzcholku uzbrojone sztyletem. Ostrozeüi 
ten, niektórych lat nadzwyezaj rozmnozony, niemal cale pola okry- 
wa, a utrudniajac zbiór zboza, prawdziwa staje sie dla wiesniaków 
plaga. 

813. C. nrvuLARE: foliis oblongis indivisis pinnatifidisque 
(O.trzyglówkowy) utrinque hispidulis viridibus, laciniis den- 

tatis ciliatis, pedunculis sub-3floris, squa- 
mis anthodii lanceolatis appressis. . 

Spreng. Syst. MI. 375. Allionz, Flor. 
Pedemon. n. 543, tab. 35. BF. Comp. 
II. 319. Carduus tricephalodes Lamar. 
Enc. Carduus rivularis Pers. Syn. I. 
388. Hoffm. Germ.lI. 126. Jacqu. Austr. 
tab. 91. Cnicus rivularis Wild. Spec. IH. 
1676. Enum. Berol. p. 841. Bess. Gal. 
II. 170. |. Lorek, Flor. Pruss. tab. 160, 
fig. 816. Cirsium iT DC. 

Tom Il. 49 
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Flor. fran. n. 3051 (excl. var. B).  Erjusd. 
Prodr. V. 649... 

Na lakach wilgotnych, rad jak inne (W. Kra- 
kow. Mazow. Plock. Podlask.) Kwitnie w. ezerwc. 
lipeu. 2]. 

Dorasta kilku stóp wysokosei. Ma lodyge SONS nieco ga- 
lezista, gladka lub nieco kutnerowata, rowkowana. Li$cie bezogon- 

kowe, nieliezne, pret otulajace, podluzne, szérokie, nieco $piczaste» 

pod spodem bialawe 1 zylkami wystajacemi przerosle; górne zab- 
kowane 1i na brzegu cierniami miekkiemi, nierównemi, rzesowa- 

to-osadzone, nizsze i korzeniowe pierzasto-sieczne, o wcieciach 

lancetowatych, zabkowanych i podobniez rzesowatych. Kwiaty 
zwykle po 3 skupione; wiérzcholkowe czerwonawe. Kielich nie- 

co lipki, a luski jego Jajowo- -lancetowate, przynoue 

814. €. oxencrua: foliis amplexicaulibus rimo gli: 
(O. zóltawy) — briuseulisciliato-serratis, floribus sub- 

racemosis involucratis, involueris co- 

loratis, squamis anthodii lanceolatis 

spinosis. 
Spreng. Syst. 1I. 317. .DC. Prodr. 

VI. 647. . Cirsium oleraceum A/l?on. 
Pedem. n. 544. | Scop. Carn. n. 998. 
DC. Flor. fran. n.3019. .BF. Comp. 
II. 316. Cirs. variabile Moench., Meth. 

558. Cirsium foliis ciliatis amplexicau- 
libus inermibus, flores comprehen- 

dentibus Haller, Helv. n. 113. Cnicus 
oleraceus Lin. Willd. Spec. MI. 1678. 

Jnum. Berol. p. 841. .Krock. Siles. n. 

1350. Roth, Germ. II. 280. Schk. 

Handb. tab. 229.  Hoffm. Germ. ll. 
127.. Bess. Gal. II. 171. :Lorek, Flor. 

Pruss.tab. 160,fig. 815. Cnicus cau- 
le erecto, folis inferioribus laciniatis, 
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superioribus integris concavis Zn. 
Flor. Suec. n. 723.  Cnicus pratensis 
Lamar. Flor.fran. Carduus oleraceus 
Pers. Syn. I. 889. Schlech. Berol. Y. 
422. Serratula oleracea Poiret. Cni- 
cus pratensis acanthifolio flore flave- 
scente Vaill. Paris. p. 39. Onotro- 
phe oleracea Cassin?. 

Na lakach mokrych, w miejscach cienistych, ol- 
szyng zaroslych. Kwilnie w lipeu 1 sierpniu.. 2]. 

"^ Ostrozeüi ten, mniéj od innych gatunków kolacy, dorasta 2 lub 3 
stóp wysokoscei. Odznaeza sie kwiatami zóltawo-bialemi. Sa one 
prawie-bezszypulkowe, na wiérzcholku lodygi skupione, a kazdy 
opatrzony jest przysadka wielka, jajowata, Spiczasta, blado-zielona, 
na brzegu rzesowato-kolezysta. 4Lodyga jest pojedyncza lub malo- 
galezista, prosta, brózdowana. Liscie bezogonkowe, nasada pret 

otulajace, podluzne, gladkie; górne czestokroé cale, dolne mniéj 

wiecó] pierzasto-sieczne, o weieciach podluznych, $piczastych, na- 
cinanych lub nieforemnie. zabkowanych; a caly brzeg osadzony 
jest drobnym, miekkim, do wiérzcholka pochylonym cierniem. 

815.C. eRIoPHORUM: caule elato firmo, foliis sessilibus ain- 

^ (O. welnisty) ' plis profunde-pinnatifidis hispidis, la- 
didis . einiis geminatis lanceolato-linearibus 

divaricatis spinosis, squamis anthodii 
erandis globosi arachnoideo- villosi 
linearibus elongatis spinosis reflexis. 

Spreng. Syst. HI. 372. Cirsium 
eriophorum Scop. Carn. n. 1008. DC. 
Flor. fran. m. 3091. Ejusd. Prodr. | 
VI. 638. .B.F. Comp. ll. 320. Bess. 
Volh. p. 32. Cirsium foliis pinnatis, 
pinnis bilobatis lanceolatis spinosis 
calycibus sphaericis spinosis tomen- 

. ^ -tosis Haller, Helv. n. 168. Carduus 
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eriophorus Lin.Jacqu. Austr.tab. 111. 
Krock. Siles. n. 1939. — Pers. Syn. II. 
387. Cnieus eriophorus Willd. Spec. 
IIIL:1669. Roth, Germ. lI. 286. Hoffm. 
Germ. Il. 128. Carthamus ferox Q 
Lamar. Eriolepis lanigera Cassini. 

W Lubelsk. w okolicach Chelmna, 1829. K witnie 

w lipe. sierpn. g | 
Najokazalszy z naszych tego rodz. gatunków, bo ezestokroé 

trzech lokei dorastajacy. Eodyge ma tega, prosto-stojaea, galezi- 
sta, walcowata, brózdowana, zwykle brudno-czerwonawa, gdzie- 

niegdzie rzadkim, welniastym kutnerem jakby pajeczyna, okryta. 
Liécie obszerne, bezogonkowe; najnizsze na ziemi rozpostarte; 
wszystkie gleboko-weiete, czyli pierzasto-podzielone na ezesci dlu- 
gie, wazkie, lancetowate, $piczaste, naprzeciw lub naprzemianle- 
gle, z wiérzchu $wiatlo-zielone i szczecinkami krótkiemi porosle; 
pod spodem bialym, pajeezynowatym kutnerem okryte; kazde 
takie wciecie zakonrczone jest tegim, ostrym, zóltawym , okolo 

éwieré cala, dlugim kolcem. Podobne kolce znajduja sie niekiedy 
i w katach miedzy wcieciami li$ciowemi, najgescié] za$ przy nasa- 

dzie li$ci. Sa one przedluzeniem nerwów $rodkowych, na powie- 
rzchni dolnéj li$cia wydatnych. Glówki kwiatowe wielkie, prawie- 
kuliste, pojedynezo osadzone. Luski kielicha dlugie, niemal ró- 
wnowazkie, nieco odgiete, brudno-purpurowe i krótkim, zóltawym, 

ostrym cierniem uzbrojone. Caly próez tego kielich pajeczynowa-. 
tym, szarym kutnerem gesto pokryty. Kwiatki purpurowo-ezerwone. 

816. C.sERRATULOIDES: foliis subamplexicaulibus lanceola- 
(O. sierpikowaty) tis ciliatis subtus strigosis, radica- 

libus sinuatis, squamis anthodii mu- 

cronatis recurvatis. 
Spreng. Syst. IIT. 313. DC. Prodr. 

VI. 652. Carduus serratuloides 
Lin. Jacqu. Austr. tab.12. Krock. 
Siles. n. 1945. Pers. Syn. II. 388. 

" Cnieus serratuloides Willd. Spec. 
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III. 1674. Roth, Germ. 1I. 287. 
Dess. Gal.1I. 169. Cirsium calycibus 
inermibus acutis, folis utrinque 
viridibus firmis integerrimis inae- 
qualiter ciliatis Gmelin, Flor. Sibir. 
II. n. 44, tab. 22 et 28. fig. 1. 

Gdzieniegdzie w Sandomir. Mazow. Kwitnie od 

ezerwca do sierpn. ^] 
Ma lodyge prosto-stojaca, okolo dwóch stóp wysoka, galezi- 

sta, gladka, nieznaczmie brózdowana; w górze cokolwiek welni- 

sta. Liscie lancetowate, bezogonkowe, nieco pret otulajace i troche 
zbiegajace; korzeniowe lekowato-wycinane, wyzsze mniéj wiecéj 
cale; wszystkie na brzegu pilkowano-rzesowate, szorstkie, z obu- 
dwu stron zielone. Kwiaty nieliczne i niewielkie, o szypulkach 
dlugich, walcowatych. Kielich ogólny jajowaty, a luski jego szezu- 
ple, lancetowate, odgiete, miekkim cierniem uzbrojone. Kwiatki 
purpurowe. " 

817. C. ACAULE: foliis radicalibus pinnatifidis utrinque vi- 
(O.bezlodygowy) ridibus, laciniis divaricatis dentatis spino- 

so-ciliatis, scapo brevissimo 1floro, an- 

thodii glabri squamis lanceolatis appressis 
subinermibus. 

Spreng. Syst. IIl. 375. Cirsium 2caule 
Allion. Flor. Pedem. n. 558. DC. Flor. 
fran. n. 3089. Ejusd. Prodr. Vl. 652. 
Kunth, Flor. Berol. 1. 3867.  Dietr. Flor. 
March. 490. Carduus acaulis Lin. Krock, 
Siles. n. 1347. Pers. Syn. Y. 389. Schlech. 
Berol. I. 421. Carduus acaulis calyce gla- 
bro Lin. Flor. Suec. n. 722. QCirsium 
acaulos Scop. Carn. n. 1010. | Lamar. 
Flor. fran. Cirsium floribus acaulis Haller, 
Helv. n. 178. Cnicus acaulis Willd. Spec. 
II. 1681. Enum. Berol. p. 842. Roth, 
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Germ. 1. 288. Hoffm. Germ. V. 130. Lo- 
rék, Flor. Pruss. tab. 160, fig. 818. Ono- 
trophe acaulis Cassin? 

Gdzieniegdzie na lakach 1 miejscach trawiastych, 
nieco wilgotnych (w Sand. Mazow. August). Kwi- 
nie w lipcu 1 sierpniu. 2| 

Nizki, przy ziemi  rosnacy gatunek ostroznia, który niedostatek 
lodygi znaeznie wsród innych odszezególnia. Ma liscie dosyé duze, 
niekiedy pól stopy przerastajace, na ziemi w okrag rozpostarte, po- 
dluzne, pierzasto-sieczne, o wceieciach. podzielonych .i nieregular- 
nie-zabkowanych; kazdy ich zabek.uzbrojony jest ostrym, dosyé: 
dlugim eierniem.: Obiedwie powierzchnie lisci sa gladkie i nagie; 
glówne tylko podluzne zeberko, rzadkim, welniastym. kutnerem 

czasem bywa okryte...Kwiat zwykle jeden, z posrodka lisci. wyra- 
stajacy, prawie-bezszypulkowy, dosyé wielki. Kielich ogólny pra- 
wie-stozkowaty,.a luski Jego dlugie, wazkie, lancetowate, Spicza- 

ste, zupelnie gladkie i polyskujace sie, na zewnatrz przy nasadzie . 
brudno-purpurowe, w wiérzcholku równie jak i na wewnetrzné] 

powierzehni biale. Kwiatki ezerwone. Wspoininaja autorowie 

o odmianie: krótka lodyga odznaczajacé]. sie, któréj wszakze dotad 
nie.znalazlem. jj 

352. CARLINA. KASINA. 

Kielich podwójny: zewnetrzny z listków rzadkieh, pie- 
rzasto-ciernistyeh zlozony; wewnetrzny brzuchaty, o listkach 

bezbronnych, süchych,. bloniastych, polyskujaeych sie, kolo- 
rowyeh,. promienisto- naksztaltkorony kwiat otaezajacych. 

Osadnik plaski, suchy, dziurkowaty, plewkami blonkowateui, 
w wiérzcholku szezeciniasto-podzielonemi okryty. Puch bez- 
trzoneczkowy,.piórkowaty,. o niektórych: promieniach u dolu 
w blaszke plewkowata, zroslyel, wszystkich za$ nasadami 

w obraezke spojonych. Ziarna krotkim, jedwabistym wlosem 

okryte. .("Syngen. aequalis). 
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818. C. vurcARIS: caule simplici superne diviso , foliis ob- 
(K. pospolita) longis sinuato-dentatis eue sublana- 

tis, dentibus'spinosis. floribus subco- 
rymbosis involucratis, involucro folia- 

ceo, squamis anthodii fusco - spinulosis. 
Spreng. Syst. TI. 379. Carlina vulga- 

ris Zn. Pollich , Palat. n. «3... Willd. 

Spec. II. 1696... Enum. Berol. p. 844. 
Gaert. fruct, IT. 884, tab. 163, f. 1. Krock. 

Sues. n. 1353. Roth, Germ. II. 980. 
Schk. Handb. tab. 232. Pers. Syn.1T. 381. 
Hoffm. Germ.1. 132. DC. Flor. fran. n. 
3098. . Prodr. Vl..546. — Bess. Gal. 1t. 

174. | Schlech. ..Berol. Y. 493. Dietrich, 
Flor.. March. 481. .Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 161, f. 884. Carlina caule multiflo- 
ro corymboso, floribus terminalibus Ln. 

Flor. Suec. n. 125. Carlina sylvestris 
vulgaris Vaill. Paris. p. 30. 

W miejscach suehych, trawiastych, na wzgórkach 
| pastwiskach.. Kwitnie w sierpniu i wrzesniu. qj 

Ma lodyge zwykle pojedyneza, czasem w górze cokolwiek ga- 

lezista, nieznacznie brózdowana, niekiedy ezerwonawa, gdzienie- 

gdzie pajeczynowatym kutnerem okryta, na stope lub nieco wiecéj 
wysoka. Liscie lancetowate, ku dolowi zwezone, na brzegu nie- 

regularnie wycinano. zabkowane, a kazdy zabek cierniem szydel- 
kowatym, dosyé tegim uzbrojony; dolne ezyli korzeniowe dluzsze; 
górne coraz krótsze, z wiérzchu $wiatlo-zielonawe, pod spodem 
bledsze i niekiedy kutnerem welniastym okryte. Kwiaty w liczbie 
2—4, w górze lodygi osadzone, prawie-bezszypulkowe. Zewnetrz- 
ne ich okrycie sklada sie z listków rzadkich, lancetowatych; &pi- 
czastych, cierniami uzbrojonych. Okrycie wewnetrzne czyli kielich 
wlasciwy, ma luski dluzsze od kwiatu, prawie-równowazkie, glad- 

kie, suche, l$niace sie, 'u dolu mniéj wiecéj brudno-purpurowe, 
w górze zóltawo-biale; otaczajace kwiat w postaci promieni. K wia- 
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tki blado-zólte, $rodkowe brudno-ezerwone. Ziarna podluzne, je- 
dwabistym, rdzawym wlosem okryte i puchem piórkowatym uwieni- 
czone. Zasuszony kwiat téj rosliny, jak powiada Persoon, moze 
byé w miejsce zwyczajnego wilgociomierza uzywany; w czasie bo- 
wiem pogodnym i suchym promieniste jego luski poziomo sie roz- 
kladaja, przeciwnie- podezas wilgoci 1 sloty wznosza sie do góry. 

819. C. AcAULIS: caule simplici unifloro, foliis pinnatifidis 
(K. nizka) nudis, laciniis inciso-dentatis spinosis. 

Spreng. Syst. VI. 319. .L. Scop. Carn. 
n. 1014. Roth, Germ.1l. 279. Krock. Siles. 
n. 1352. Schk. Handb.tab. 232. Hayne, 
Arzneig. X, tab. 45. Hoffm. Germ. 1. 
131. BF. Comp. 1. 327. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 161, f. 883.  Carlina caule 
unifloro Zaller, Helv.n. 183. Carlina cau- 

lescens Lamar. Enc. Carlina. subacau- 
lis DC. Flor.fran.n. 3096. Ejusd. Prodr. 
VI. 545. .Carlina acaulis et aggregata 
Willd. Spec. WI. 1693 et squ. — Enum. 
Berol. p. 844. Carlina acaulis, simplex 
et aggregata Pers. Syn. II. 381. Carl 
na simplex Wald. et Kit. Pl. rar. Hung. 
II. 164, tab. 152. Bess. Gal.1I. 173. Car- 
Ina Chamaeleon V?llars, Plant. Dauph. 
IIL p. 31. Dziewieésil. bialy: Chamae- 
leon albus Syren. stron. 661. 

W Sandomir. Krakow. w Kujawach. Kwitnie od 
lipea do Jesieni... ^7]. 

Lodyge ma pojedyneza, krótka. czesto ledwie: dwóch cali do- 
rastajaca, a niekiedy prawie Zadna; kwiatem pojedynezym, wielkim, 
Zóltawo-purpurowym zakoriczona. Liscie kwiat otaezajace, w okrag 

na ziemi ulozone, podluzne, gladkie, twardawe, na poprzeczne 

ezesei gleboko pierzasto-rozciete; czesci te Jeszeze sie dziela. na 
mniejsze podzialki, nacinane lub zabkowane i cierniami uzbrojone, 
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tak, iz caly li$ó znacznie jest nastroszony. Kielich wielki, sklada 
sie z licznych lusek, z których zewnetrzne, stanowiaee okrywe, sa - 
wcinane i lieznym osadzone cierniem, wewnetrzne kwiat w ksztal- 
cie promieni otaczaja i sa Spiczaste, suche, polyskujace sie, zewnatrz 
przy nasadzie mniéj wiecéj brudno-czerwonawe, wewnatrz biale. 
Srodek kwiatu plaski, kwiatki zóltawe, glówki pylkowe purpuro- 
we. Ziarna, podobnie jak u poprzedzajacego, wlosem jedwabi- 
stym, rdzawym porosle i dlugim, piórkowatym puchem uwienezo- | 
ne. Carlina caulescens, simplex et aggregata, sato odmiany téj ro- 
Sliny, za osobne gatunki dawniéj uwazane, majace lodyse mniéj 
wiecéj przedluzona, o jednéj lub kilku glówkach kwiatowych. 

853. CARDUUS. OSET. 

Kielich jajowato-brzuehaty lub prawie kulisty, z liez- 
nyeh lusek dachówkowatych , kolaeych, eierniem zakonezo- 

nyeh zlozony. Osadnik szezeeinkami luh wloskami porosly. 
Nasiona (owoce) podlugowate, prawie-ezworograniaste, pla- 
skawe, o kantach niewyraznyeh. Puch pojedynezy, wlosisty, 
zabkowany, nasada, w obraezke spojony (iSyngen. aequalis). 

820. C. NUTANS: folis decurrentibus sinuato- pinnatifidis 
(O. zwisly) | spinosis utrinque hirsutis, pedunculis to- 

mentosis 1íloris nutantibus , squamis an- 

thodii basi villosi spinosis coloratis paten- 
tibus. 

Spreng. Syst. 1I. 384. Carduus nutans 
Lin. Pollich, Palat. n. 163. Willd. Spec. 
IIl. 1648. Enum. Berol. p. 831. Scop. 
Carn. n. 1011. Roth, Germ. lI. 289. Schk. 

Handb. tab. 228. Hoffm. Germ. V. 195. 
DC. Flor. fran. n. 3017. Prodr. VI. 621. 

Pers. Syn. Y. 384. Dess. Gal. II. 166. 
Schlech. Berol. Y. 419. Dietrich, Flor. 

March. 486. Lorek, Flor. Pruss. tab. 159, : 

f. 812. Carduus foliis spinosis semidecur- 
Tom Il. 43 
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rentibus floribus nutantibus, squamis ca- 
lycinis superne patentibus Lon. Flor. Suec. 
n. (17. Carduus nutans Vaill. Paris. 
«428.» 

Przy drogach, na polach, :pastwiskach, przy 
wsiach, w lasach. Kwitnie w lipeu 1 sierpniu.. 5 

Oset ten ma lodyge niekiedy na dwie stopy wysoka, prosta, 
zupelnie pojedyneza, lub mniéj wiecéj galezista, brózdowana, ku- 

tnerowata. Znajduja sie na niéj podluzne skrzydelka lisciaste , 
przerywane, zabkowano-pokedzierzawione i gestym cierniem okry- 
te. Lis$cie podlugowate, zbiegajace, lekowato pierzasto-sieczne, 
o wcieciach zabkowanych i podobniez licznym cierniem osadzo- 
nych. Obiedwie ich powierzchnie sa kosmate, bialawe; dolna, 

szczególniéj przy nerwie srodkowym, wloski ma gestsze.. Glówki 
kwiatowe wiérzcholkowe, okraglawe, zwykle pojedyneze, zawsze 
zwisle, dosyé piekne i duze; kwiatki czerwone lub cieliste, nieco 
pachnace. Zewnetrzne luski kielicha odstajace, wewnetrzne bar- 

dzié] Sci$nione; wszystkie kolorowe, pajeezynowatym, szarawyr, 
rzadkim kutnerem obwiedzione, kolace. ' 

821. C. ACANTHOIDES: foliis decurrentibus lanceolatis sinu- 

(O. najezomy) ^ ato-pinnatifidis ciliato-spinosis, ra- 
mis , pedunculisque sub-1floris cris- 
pis hirsutis spinosis, squamis antho- 
dii linearibus patentibus. 

Spreng. Syst. WI. 384. .DC. Prodr. 
VI. 623. Carduus acanthoides Ln. 
Willd. Spec. YI. 1650. £num. Be- 
rol. p. 881. Roth, Germ. II. 290. 

Jacqu. Austr. tab. 249. Schk. Handb. 
tab. 228. Hojfm. Germ.W. 125. Pol- 
lich, Palat.n. 164. Pers. Syn. M. 385. 
Bess. Gal. II. 166.- Dietrich, Flor. 

March. 486. Carduus foliis sinuatis 
decurrentibus margine spinosis, ca- 

lyeibus peduneulatis solitaris ere- 
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ctis villosis Lin. Flor. Suec. n. 118. 
Card. polyacanthos Schreber, Spicil. 
Flor. Líps. 15. Carduus Acanthoi- 
des Vaill. Paris. p. 29. . 

Rosnie okolo dróg, przy plotach, na polach nie- . 
uprawnychit p. m. Kwitnie wlipc. sierp. (*) et Gf 

Ma lodyse niekiedy na kilka stóp wysoka, nieco-galezista, 
prosto-stojaca, zielona, w caléj dlugoáci skrzydelkami wazkie- 

mi, li$ciastemi, zabkowanemi, nieco pokedzierzawionemi okryta; 

skrzydelka te licznym cierniem sa uzbrojone. Liscie podtugowate; 
bezogonkowe, $piczaste, w nasadzie nieco-zwezone, zbiegajace, Je- 

kowato-wyciete lub prawie pierzasto-sieczne i cierniami  dokola 
osadzone, z obudwu stron zielonawe. Kwiaty na wiérzcholku 1o- 
dygi i galazek osadzone, niewielkie, króciutko-szypulkowe, purpu- 
rowo-czerwone. Szypulki kutnerem okryte i zwykle podobniez 
skrzydelkowate. Kielich ogólny kulisty, gladki lub mniéj wiecéj 
kutnerowaty; sklada sie z listków równowazkich, kolacych, w gór- 

néj czesci odgietych. Ziarna podluzne, nieco-splaszczone, zupelnie 
gladkie i polyskujace sie, szare, puchem miekkim, bialym uwien- 
czone. Czasem odmiana z kwiatem biatym daje sie widziéc. 

822. C. cnrsPus: foliis decurrentibus oblongis eroso-sinua- 
(O. kedzierzawy) tis margine spinosis subtus albido-lana- 

tis, floribus pedunculatis aggregatis ter- 
minalibus, squamis anthodii subulatis 
rugulosis squarrosis. 

Spreng. Syst. III. 384. Carduuscrispus 
Lin. Willd. Spec. 11. 1652. .Enum. Berol. 
p.83. Pollich, Palat.n. 165. Roth, Germ. 
II. 990. Pers. Syn. 11. 385. .DC. Flor. 
fran. n. 8019. Prodr. VI. 623. Hoffm. 
Germ. I. 125. Bess. Gal. IH. 167. Schlech. 
Berol. 1. 419. Dietrich, Flor. March. 481. 

Lorek, Flor. Pruss. 1.159, fig. 871. Car- 

duus foliis sinuatis decurrentibus margi- 
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ne spinosis, floribus confertis terminali- 
bus nutantibus Jin. Flor. Suec. n. 119. 
Carduus foliis ovatis semipinnatis subtus 
tomentosis spinosis, calycibus molliter 
spinosis reflexis aller, Helv. n. 165. Car- 
duus caule erispo Vaill. Paris. p. 29. 

Wyrasta okolo dróg, na polach uprawnych, 

w miejscach trawiastych, nieco wilgotnych, przy ro- 
wachit. p. m. Kwitnie w lipeu 1 sierpniu.. (3) 

Z ogólnéj postaci do ostrozenia blotnego (Cirsiwm palustre) podo- 
pny. Aodyge miéwa niekiedy na 4 stopy wysoka, prosto-stojaca, 
znacznie galezista, o galeziach podniesionych, skrzydelkami li$cio- 
watemi opatrzong. Li$cie zbiegajace, podlugowate, szérokie, na 
brzegu nieforemnie-wycinane i cierniem uzbrojone; górna ich po- 
wierzchnia zielonawa, gladka; dolna bialym okryta kutnerem. 
Kwiaty liezne, wiérzcholkowe, na krótkich szypulkach, po kilka 
lub po dwa skupione. Ogólne ich kielichy, jajowate lub prawie- 
kuliste, sldadaja sie z listków szydelkowatych, nieco-kolacych, 

w górze odehylonych, gladkich. Korony purpurowo-czerwone. 
Ziarna podluzne, gladkie, szare, drobne. Zreszta wszystkie czesci 
tego ostu, sa znacznie mnié) kolace niz u poprzedzajacego gatunku. 

354. ONOPORDON. POPZOCH. 

Kielich ogólny brzuchaty, z lieznyeh listków, dachówko- 
watyeh, podluzuyeh, eierniem pojedynezym zakonezonych 
zlozony. Osadnik miesisty, komóreezkowaty. Ziarna pla- 
skie, niemal 4graniaste, poprzecznemi rysami oznaczone. 
Pueh opadajaey, bezszypulkowy, wlosisty, nasada; w obraez- 
ke spojony (Syngen. aequalis). 

823. O. AcANTHIUM: caule ramoso, foliis decurrentibus in- 

(P. pospolity). — cano-tomentosis sinuato-dentatis spi- 
nosis, squamis anthodii incani paten- 
tissimis. 
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Spreng. Syst. IL 386. .DC. Prodr. 
VI. 618. Onopordon acanthium zn. 
Pollich, Palat..m. 412. Willd. Spec. 

III. 1686. Enum. Berol. p. 849. Roth, 

Germ. IH. 296. Hoffm. Germ. II. 131. 
Bess. Gal. YF. 173. Pers. Syn. II. 383. 
Scehlech. Berol. Y. 493. Dietrich, Flor. 

March. 485. Schk. Handb. tab. 230. 
— Lorek, Flor. Pruss. tab. 160 , f. 819. 

Kluk, Dykc. Yl. 149. Hayne, Arzneig. 
VI. tab. 44. Onopordon calycibus 
squarrosis, foliis ovato-oblongis sinu-: 
atis Lin. Flor. Suec. n. 124. . Acanos 
spina Scop. Carn. n. 1013. Carduus 
tomentosus acanthifolio vulgaris Va- 
il. Paris. p. 28. 

Bardzo pospolity przy wsiath, kolo plotów , przy 
murach, na gruzach, kolo dróg. Kwitnie w lipcu, 

sierpniu.. gj 
Najwiekszy gatunek ostu, bo na dogodnym gruncie 3 lokei, 

a nawet wiecéj dorasta. Eodyge ma galezista, waleowata, biala- 
wym kutnerem okryta i skrzydelkami li$ciastemi, szerokiemi, az 
do glówek kwiatowych dochodzacemi, opatrzonag. Li$cie wielkie, 

jajowo-podluzne, lekowato-wycinane, bezogonkowe, zbiegajace, 
siwo-zielonawe, poteznemi cierniami tak jak 1 skrzydelka uzbrojo- 
ne. Glówki wielkie, na wiérzcholku lodygi 1 galezi pojedynezo 
osadzone, szypulkowe. Kielich ogólny prawie kulisty, mocno kola- 
cy, z lusek wazkich, lancetowatych, odstajacych, cierniem zakonezo- 
nych, zlozony. Kwiatki blado-czerwone. Ziarna przewrotnie-ja3jo- 
wo-podluzne, niewyraZnie 4graniaste, po dojrzeniu brunatnawe, 
poprzecznemi liniami nacechowane. Puch szorstki. Wielu autorów 
wspomina, Ze miesiste dno kwiatowe téj pospolitéj rosliny, jest 

 maksztalt karezochów dobrém do jedzenia. 
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355. ARCTIUM. ZOPIAN. 

Kielich ogólny kulisty, dachówkowaty, zlozony z lusek 

szezuplych, cierniem gietkim, w wiérzeholku haezykowatym 
zakonezonyeh. . Osadnik plaski, plewkami szezecinkowatemi 
porosly. Ziarna slupkowate, o dwóch przeciwleglych kan- 
tach niewyraznych, proste lub nieco skrzywione. Puch po- 
jedynezy, wlosisty, szorstki, twardawy, nierówny, trwaly, 

od ziarna krótszy i w obraezke u dolu nie spojony (Synge- 
nes. aequalis). 

824. A. wAJUS: foliis cordatis utrinque glabris subtus ca- 
(E. wielli) xüs, capitulis paniculatis, involucri nudi 

glabri squamis margine paleaceis. 
SchMech. Flor. Berol. l. p. 417. Schk. 

Handb. |I. m. 4316, tab. 22. Bess. 
Gal.1L. 165.  Arctium Lappa Lom. Willd. 
Spec. II. p. 1631... Enum. Berol. p. 835. 
Pollich, Palat. n. 159. Scop. Carn. n. 995. 
Roth, Flor. Germ. Yl. 291. — Pers. Syn. MI. 
p. 383. Hojfm. Germ. Y. 124 (omnes ex 
parte). .Hoyne, Arzneig. YI. tab 95. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 158, fig. 868. Lappa ma- 
jor Gaertn. de fructib. Vl. p. 319 , tab. 1062, 
f. 9. DC. Flor. fran. n. 3011. Ejusd. Prodr. 
VI. p. 661. Dietrich, Flor. March. 492. 
Lappa officinalis -Allioni, Flor. Pedem. n. 

598. Wallroth, Sched. Critic. 449. Lappa 

olabra var. à Lamar. Enc. Lappa vulgaris 

a. Kunth: Flor. Berol.1. 363. Lopian wielki: 

Personata v. Dardana Syren. stron. 1426. 

Przy drogach, plotach, na dziedzicach, w ogro- 

dach. Kwitnie wipe. sierp.. 
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Lopian ten ma liscie sercowato-jajowate, szérokie; dolne wiel- 
kie 1 na dlugich ogonkach, wyzsze stopniowo mniejsze i krócéj 
ogonkowe; wszystkie w wiérzcholku mniéj wiecé] tepe, z wiérzchu 
ciemno-zielone, pod spodem bialo-kutnerowate. Glówki kwiatowe 
wieksze jak u dwóch nastepnych gatunków, w baldaszkogronach 
wiéchowatych wyrastajace. Kielich niemal kulisty, kutnerem nie- 
okryty, gietkim cierniem, w wiérzcholku haezykowatym, nastroszo- 
ny. Luski jego u dolu maja brzegi plewkami drobniutkiemi, ezyli 
gruczolkami rzesowato okryte. K wiatki purpurowe. 

895. A.wmwus: folis oblongo ovatis subtus pubescenti- 
(E. mniejszy) subtomentosis, capitulis racemosis, involu- 

eri subglabri squamis margine setis acutis 
obsito. 

Schlech. Flor. Berol. l. p. AMT. Schk. 
FHandb. Ill. n. 4317, tab. 22. Bess. Gal. 

II. 166. Lorek, Plor. Pruss. tab. 158, fig. 
867. Arctium Lappa Willd. Spec.1lI. 1631. 
FEnum. Berol. p. 835 (ex parte).  Arctium 
Lappa B minus Pers. Syn. 11.p. 889. Hoffm. 
Flor. Germ.Vl. 124. Lappa minor DC. Flor. 
fran. m. 9010. Ejusd. Prodr. VY. 661. 

Wallvoth, l. c. Dietrich, Flor. March. 492. 

Lappa glabra « Lamar. Enc. Lappa vul- 
garis 8 Kunth, Flor. Berol. Y. 363. Eopian 
mniejszy yren. stron. 1426. 

- Bardzo pospolity okolo wsiów 1 miasteczek, przy 
plotach, w ogrodach, na gruzach 1 t. p. m. Kwitnie 
w lecie. c ! 

Do poprzedzajacego podobuy, lecz we wszystkich czesciach 
mniejszy.. Glówki kwiatowe ma drobniejsze, na krótkich szypul- 
kach osadzone i niby w grona zebrane. Kielich takze zielony, lecz 
czesto rzadkim kutnerem, jakby pajeezyna okryty. 4uski jego, mia- 
nowicie wewnetrzne, maja po brzegach czyli krawedziach drobniu- 
tkie, ostre zadziorki; sam tylko ich wiérzchólek jest gladki.. Kolor 
kwiatków z poezatku cielisty, póZniéj w rózowy przechodzi. .Szyj- 
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ki 1 blizny biale; glówki pylkowe fioletowo-blekitne. Zreszta liscie 
na lodydze ma bardziéj $piczaste i mniéj w nasadzie wyciete. 

826. A. BARDANA: foliis cordatis pubescentibus subtus to- 
(E. kutnerowaty) mentoso incanis, capitulis panicula- 

to-glomeratis, involucri arachnoideo- 
mentosi) squaniis Marge setis acumi- 
natis obsito. dn 

Schlech. Berol. Y. p. 418. Willd. Spec. 
III. p. 1632. Enum. Berol. p. 835. Bess. 
Gal.1l. 165. Hayne, Arzneig. M. tab. 86. 

Arctium Lappa Q Li. Spec. Arctium 
Lappa tomentosa Schk. Handb. n. 48318, 
iab. 221. Arctum tomentosum Pers. 
Syn. 1. 383.  Lorek, Flor. Pruss. tab. 
158,f. 866. Lappa tomentosa Lamar. 
Enc. Allioni, Flor. Pedem. n. 52. DC. 

Flor. fran. n. 3009. Ejusd. Prodr. VI. 
p. 661. Wallroth, l. c. Dietrich, Plor. 
AMarch. 491. Lappa major montana ca- 
pitulis tomentosis, sive arctium Diosco- 
ridis Vall. Paris. p. 114. 

hosnie, pospolity jak dwa poprzedzajace, kolo 
wsiów, przy drogach, plotach , na gruzach i t. p. m. 
Kwitnie w lipcu i sierpniu.. 3 

Ma glówki kwiatowe gestym, szarym, pajeczynowatym kutne- 
rem okryte, i tym charakterem na piérwszy rzut oka od poprze- 
dzajacych sie odróznia. Glówki te sa nieco wieksze jak u gat. 
drugiego lecz mniejsze niZ u piérwszego; prawie-kuliste, wiécho- 
wato na wiérzcholkach galezi osadzone. Zadziorki na luskach kie- 
licha bardzo niewyrazne, niekiedy u dolu w postaei. drobniutkich, 
gruczolkowatych wlosków ukazujace sic. Kwiatki brudno karma- 
zynowe; szyjki biale, blizny dluzsze jak u poprzedz. czerwonawe; 
glówki pylkowe ciemniejsze, prawie granatowéj barwy. 

Lopian ten niekiedy wzrost ludzki przewyzsza; lodyge miéwa 
nader rozgaleziona; li$cie korzeniowe bardzo wielkie, sercowate, 
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tepe; lodygowe ku górze stopuiowo mniejsze; wszystkie pod spo- 
dem zylaste i krótkim, szarym kutnerem okryte, z wiérzchu cie- 
mno-zielone. 

Wszystkie te trzy gatunki lopianu Linneusz, moze sprawie- 
dliwie, za odmiany uwazal. Sprengel i inni podobniez w jeden Ta- 
cza Je gatunek. 

356. SERRATULA. SZERPIK. 

Kielich ogólny jajowo-waleowaty, z lieznyeh Insek kon- 
ezatych, bezbronnyeh , przytulonych, daehówkowato-ulozo- 
ny; osadnik plewkami szezecinkowatemi porosly. Kwiatki 

wszystkie jednakowe, prawie foremne. Ziarna podluzne, 
plaskawe, gladkie. Puch pojedynezy, wlosisty, nierówny, 
twardawy, zabkowany lub rzesowaty, trwaly, w nasadzie 

w obraezke niezrosly (/Syngen. aequalis). 

8271. S.riNC TORIA: foliis glabris oblongis integris pinnatifi- 
(S. farbierski) dis laciniatisve argute serratis , capitu- 

lis corymbosis abortu dioicis , involucri 

squamis ovato-lanceolatis acutis adpres- 
sis, floribus capituli aequalibus dioicis. 

DC. Prodr. Vl. 667. Serratula tin- 
ctoria Lin. Spec. Pollich, Palat. n. 160. 
Willd. Spec. II. 1638. Enum. Berol. p. 
836. Roth, Flor. Germ. Il. 293. Pers. 

Syn. 1. 390... Schk. Handb. IIT. p. 62, 

tab. 234. Hoffm. Germ. M. 130. Bess. 

Gal. Y. 172. Wallroih , Sched. crit. 451. 

Schlech. Berol. l. 448. .B.F. Comp. lI. 

329. Lorek, Flor. Pruss. tab. 159 » fig. 

869. Spreng. Syst. VII. p.390. Dietrich, 
Flor. March. 493. Serratula foliis pin- 

natifidis , lacinia terminali maxima Lon. 

Flor. Suec. n. 113... Carduus tinctorius 

Tom IT. 44 
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Scop. Carn. n. 1012. Carduus inermis 
foliis glabris serratis, imis ovatis, supe- 
roribus semipinnatis Haller, Helv. m. 

163. Serratula pumila 7ore.Serr. indi- 
visa Poiret. Jeleni trank albo sierpik: 
Serratula Syren. stron. 1954. 

Przytrafia sie gdzieniegdzie w zaroslach, gajach, 
na pastwiskach 1 1. p. m. Kwitnie przy. koricu. la- 
la. | | 

todyge ma prosta, gladka, brózdowana, w górze mniéj wiecé 
galezista, u dolu. zwykle brudno-ezerwonawa, lokcia lub nieco 

wiecé| dorastajaca. Liscie rozmaite 1 bardzo zmienne; korzeniowe 

na dlugich ogonkach, podluzno-jajowate, spiczaste, i albo zupelnie 
cale, albo przy nasadzie w kilka plytkich, drobnych klapek pié- 
rzasto-wciete; lodygowe dolne maja ogonki krótsze; wyzsze zas 
sq mniejsze i bezogonkowe; jedne i drugie sa podobniez albo cale, 
jajowato-podluzne, albo przy nasadzie glebiéj lub plycéj wein ane 
Czasem wszystkie sa pierzasto-sieczne, a rzadko wszystkie calko- 
wite. Brzeg lisci jest drobno, ostro i dosyé regularnie pilkowany, 
obie za$ powierzchnie zielone 1 cokolwiek szorstkie. Glówki kwia- 
towe bezbronne, w baldaszkogron wiéchowaty zebrane, drobniej- 
sze jak u ostów.. Kielich prawie-walcowaty, czesto brudno-fiole- 
towy; luski jego jajowo-lancetowate, moeno spiezaste, dachówko- 
wato scisle ulozone, gietkie 1 gladkie, na obwodzie kutnerem 

rzesowato-okryte. Kwiatki $wiatlo purpurowe, czasem cieliste. 
Pierwszy R. Brown, a nastepnie Smith i Cassini dostrzegli, ze glów- 
ki tego sierpika, sa zawsze jednoplciowe: tojest na jednych indy- 
widuach sklada sie z samych mezkich, nà drugich zas z samych zeüi- 
skich kwiatków. Sok oddawna na farbe zólta, dos$éó piekna 1 trwala 

uzywa sie. . 
Serratula pumila et indivisa, wyzéj przytoczone, sa odmiany 

lego gatunku, z których pierwsza malym wzrostem, druga nie- 
dzielonym li$ciem sie odznacza. 

357. SILYBUM. OSTROPEST. 

Kielich | jajowaty; zewnetrzne jegoluski rozszerzoue, 

w wiérzeholku w przyrostek liSeiasty, jajowaty lub okragla- 
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wy, odgiety, na brzegu eiernisty i w tegi kolec przedluzony; 
wewnetrzue lancetowate, cale i zupelnie gladkie. Kwiatki 
wszystkie jednakowe, rodzajue, 5 razy weiete. Osadnik ge- 
stym, dlugim wlosem okryty. Owoe podluzno-jajowaty, 

plaskawy, gladki. Puch wlosisty, o promieniach  niemal- 
szczeeiniastyeh , szorstkawyeh, wielorzednyeh, nasada, w o- 

braezke spojouych. (Syngen. aequalis). 

828.8. MARIANUM: annuum elatum, foliis amplexicaulibus 

(O. plamisty) hastato-pimnatifidis albo: maculatis spi- 
nosis, squamis anthodii erecti duplica- 
to-spinosis. 

Spreng. Syst. lI. 393. Gaertn. de 
fructib. IL. p. 378, tab. 162, fig. 2. DC. 
Prodr. VL. p. 616. Schlech. Berol. 1.422. 
DF. Comp.ll. 313. Dietrich, Flor. March. 
484. Silybum nervis foliorum albis 
Haller, Helv. n. 181. Carduus marianus 

Lin. Willd. Spec. IL. p. 1659. Enum. 
Derol. p. 839.  Koth, Germ. ll. 292. 

Krock. Sues. I. n. 1342. DC. Flor. fran. 
n. 9012. Hoffm. Flor. Germ. lI. 126. 
Schk. Handb. III. p. 53, fig. 228 (fru- 
ctus) Jayne, Arzneig. VII. tab. 31. 

Pers. Syn. 1. 386. Silybum maculatum 
Moench, Meth. 555. Cirsium maculatum 

Scop. Carn. n. 1009. Carthamus macu- 
latus Lamar. Enc. Carduus albis macu- 
lis notatus vulgaris Vall. Paris. p. 28. 

Znajdowalem gdzieniegdzie w ogrodach warzy- 
wnych, lecz z pewnoSeiQ nie wiem czyli istotnie dzi- 
ko tam wyrastal. Kwitnie w sierpn. wrzesn. (*) 

datwy do poznania po pieknych, gladkich, blyszezacych lis- 
ciach, bialemi plamami w ksztalcie siatki ozdobionych. Liscie te sa 
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wielkie (czasem pót lokcia lub wiecéj dlugie), podluzne, bezogon- 
kowe, zwykle odgiete, nasada pret obejmujace, na brzegu lekowa- 
to wycinane i cierniami uzbrojone. :Lodyga wyniosla, niekiedy 31o- 

kciowa, prosto wzniesiona, walcowata, rysowana, w górze bialym, 

rzadkim kutnerem okryta, galezista. Glówki kwiatowe dosé wiel- 

kie, z wejrzenia do ostowych podobne, ezerwone. Przyrostki lusek 
zewn. odgiete, na obwodzie cierniste, przedluzaja sie w wiérzchol- 
ku w dlugi i tegi kolec.. Dojrzale ziarna (owoce) podluzno-jajowa- 
te, plaskawe, przeszlo éwieré cala dlugie, brunatne lub szare, nie- 
kiedy ciemnemi plamkami upstrzone, zupelnie gladkie, twarde. 
Dawniejsza medycyna do rzedu lekarstw ( Cardué mari. semina) je 
liczyla; póZniéj zaniedbane, dzi$ na nowo ukazuja sie w aptekach. 

' Puch brudno bialawy, niemal szezeciniasty, l$niacy. W ogrodach 
przytrafia sie hodowana odmiana, majaca liscie nieplamiste, 1 na 
obudwu powierzchniach lub tylko. pod spodem, szarym, krótkim 
kutnerem okryte. W niektórych krajach korzenie tój rosliny na 
jarzyne, a li$cie z cierni oczyszezone, zamiast salaty sie uzywaja. 

Zdaje sie, Ze z nasion moznaby olej wybijaé. 

958. CARTHAMUS. KRAOKOSZ. 

Kielieh ogólny w nasadzie brzuchaty; luski jego zewne- 
trzne wielkie, liseiaste, cierniem delikatnym uzbrojone i muiéj 
wiecéj rozlozyste; wewnetrzne podluzne, Spiezaste, przytulo- 
né, kolaee. Kwiatki wszystkie jeduakowe, rodzajue. Osa- 
dnik plewkami szezecinkowatemi okryty. Ziarna przewro- 

tnie-jajowate, prawie ezworograniaste, zupelnie gladkie. Puch 

. Zaden. (Syngen. aequalis). 

829. C. TINCTORIUS: ramis glabris, folis caulinis ovato- 
(K. farbierski) lanceolatis serrato - spinulosis , spinis 

dimidia foli latitudine. brevioribus, 
fructu subtetragono. 

DC. Prodr. Vl. 612. Flor. fran. 
n. 9009. Gaertn. de fructib. ll. p. 315, 
tab. 161, fig. 2. Willd. Spec. IIL p. 
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1706. num. Berol. p. 845. Schk. 

Handb. YII. p. 61, tab. 233 (fructus). 
Pers. Syn. II. 380. Spreng. Syst. III. 
Q. 994. Carthamus tinctorius Lin. 
Spec. Krokosz albo szafran plonny 
Syren. stron. 1526. 

Pochodzi z Indyj W. zkad dostal sig do Egiptu, 
a nastepnie rozszedl sie po wszystkich Europy kra- 

jach. Kwitnie w lecie. (*) 
Wszystkie cze$ci téj rosliny sa zupetnie gladkie. Zodyga pro- 

sto-stojaca, walcowata, u dolu pojedyneza, w górze mniéj wiecéj 
galezista, na kilka stóp wysoka. Liscie po lodydze rozrzucone, 
bezogonkowe i nieco pret otulajace; nizsze jajowo-lancetowate, 
wyZsze prawie-jajowate, wszystkie spiczaste, lániace, pod spodem 
iylkami przerosle, na obwodzie cierniem krótkim, gietkim uzbro- 
jone; korzeniowe bardziéj podluzne i w nasadzie szezuplejsze. 
Kwiaty wyrastaja na wiérzcholku galezi, dosó wielkie, pieknéj, sza- 
franowo-pomaraüiczowéj barwy, i slabego zapachu. Najnizsze lu- 
ski kielicha do li$ci zupelnie podobne, i takze cierniem krótkim 
osadzone, rozlozyste; $rednie owalne, odznaczaja sie w wiérzchol- 

ku przyrostkiem li$ciastym, jajowatym ]ub zaokraglonym, cierni- 
stym lub bezbronnym; wewnetrzne nakoniec lancetowate, przy- 
tulone, na brzegu ;bezbronne, w wiérzcholku szezytowato-spieza- 
ste i gietkim zakoüiczone kolcem. Kwiatki wszystkie jednakowe, 
foremne, rodzajne. Nasiona podluzne, w nasadzie szcezuplejsze, 
kanciaste, zupelnie gladkie, przeszlo éówieré cala dlugie; czasem 

po dwa zrosle. Puchu nie ma. Piórka kwiatowe, w przyzwoitym 
czasie zebrane i umiejetnie przyrzadzone, daja piekna 1 trwala 
czerwonq lub zólta farbe. W polud. prowinc. Indyj W. sieja kro- 
kosz na obszernych polach, dla nasion z których tam ole] sie wy- 
tlaeza. (O uprawie krokoszu i przyrzadzaniu z niego farby: Zzys 
z r. 1820 1. str. 214. Kluk, Dyke. 1. 109. Wodzicki IT. 342.). 

359. CENTAUREA. CHABER. 

Kielich ogóluy jajowato-brzachaty, z lusek suchych, 
w wiérzeholku poszarpanych, rzesowatyeh lub eiernistych , 
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daeliówkowato ulozony. Kwiatki lejkowate; obwodowe zwy- 
kle obszerniejsze, nieforemue, plonne; Srodkowe szezuplejsze, 
rodzajue. Osadnik plewkami, na delikatne, jedwabiste szeze- 

cinki, a2 do nasady podzielonemi, okryty. Ziarna skórkowa- 
te, znaezkiem boeznym przy nasadzie opatrzone. Puch szeze- 

einiasto - wlosisty, krótki, nierówny, trwaly (Syngen. fru- 
stranea). 

830. C. JACEA: 

(i C. lakowy) 
ramis angulatis 1floris, foliis subpubescen- 
tibus, radicalibus obloneis dentatis , cauli- 

nis lanceolatis integerrimis, squamis an- 

thodii scariosis laceris. 

Spreng. Syst. MI. 397. Centaurea Jacea 
Lin. Willd. Spec. MI. 2303. Enum. Berol. 

p. 929. Scop. Carn. n. 1017. Pollich, Palat. 
n. 827. Roth, Germ. M. 365. Schk. Handb. 
iab. 261 a. DC. Flor. fran. n.3031. Ejusd. 
Prodr. VI. 5170. — Krock. Siles. n. 1465. 
En Germ. IL. 165. Bess. Gal. M. 210. 
Schlech. Berol. Y. 448. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 172, f. 941. Dietrich, Flor... March. 
482. (true calycibus squamosis  fo- 

liis lanceolatis, radicalibus sinuato-denta- . 

tis, ramis angulatis Lin. Plor. Suec. n. (14. 
Centaur. pratensis "wil. Flor. Paris. p. 
444. Cent. nigra Lamar. Enc. hhaponti- 
cum JaceaMoench. Jacea pratensis Cassini. 

. Oyanus Jacea Plor. Wetterav. 

TOO 
zchylony, decumbens: caule humiliore de- 
cumbente, foliis lineari-lanceolatis. Cent. 
decumbens Dubois. Pers. Syn. M. 485. 

Bosnie na lakach, w zaroslach, w lasach. IKwi- 

inie w lecie. ?| 
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Lodyge ma galezista, zwykle na stope lub póltory, czasem na 
lokieé wysoka, juz pojedyneza, juz czescié] wiéchowato-rozgalezio- 
na, kariciasta (szezególn1éj na galeziach), rowkowana, welniastym, 
rzadkim kutnerem, mianowicie w mlodosci okryta. Liscie niepo- 

dzielone, lancetowate, spiczaste; najnizsze u dolu szczuplejsze i nie- 
mal ogonkowe, niekiedy przeszio 4 cale dlugie i zwykle mniéj 
wiecéj zabkowane; wyzsze sa krótsze, bezogonkowe, na brzegu 

zupelnie cale; jedne i drugie twardawe i w dotknieciu nieco szor- 
stkie, czasem kutnerem rzadkim okryte. Glówki kwiatowe na 
wiérzcholku galezi pojedynezo osadzone, Jajowo-kuliste. Wewne- 
trzne luski kielicha sa. podluzne, niemal lancetowate, przytulone; 
koneza sie w wiérzcholku przyrostkiem okraglawym, bloniastym, 
suchym, rdzawo-brunatnym, mniéj wiecé] poszarpanym; zewne- 
trzne czyli najnizsze sq krótkie i maja przyrostek bialawy, na brze- 
gu frenzlowaty lub rzesami otoezony. Kwiatki $wiatlo-purpurowe 
nadbrzezne cokolwiek dluzsze 1 obszerniejsze, plonne. Dojrzale 
ziarna skosno jajowate, blizko 2 lin. d'ugie, prawie-gladkie i l$nia- 
ce, brunatnawe, liniami. niewyraznemi wzdluz oznaezone 1 Zadne- 

go puchu nie majace. Liscie korzeniowe by waja pierzasto-wcinane. 

Wiérzcholki galezi pod kwiatami, czesto znacznie sq zgrubiale. 

Niekiedy cala roslina ledwie na pare cali jest wysoka. Odmiana 
wy26j przytoczona (P) jest nizka, podnoszaca sie lub na ziemi roz- 
postarta, o lodydze zwykle pojedynezéj lub mato galezistéj, liscie 
wszystkie ma szezuple, równowazko-lancetowate, na brzegu cale; 
kwiaty wieksze. 

831. C. scABIOSA: foliis pinnatifidis scabris membranaceis, 
(C. wielkokwiato-. laciniis lanceolatis inciso dentatis, squa- 

wy) mis anthodii pubescentibus margine co- 
loratis. 

Spreng. Syst. MI. 397.  Centaurea 
scabiosa Lin. Willd. Spec. Ul. p. 2296. 
Enum. Berol. p. 9217. Pollich, .Pa- 
lat. n. 826... Roth, Germ. II. 863. DC. 

Flor. fran. n. 3049. Prodr. VI. 580. 

Pers. Syn. ll. p. 484. Hoffm. Flor. Germ. 
.11. 165. Bess. Gal. II. 209. ScMech. Be- 
rol. 1. 447. Lorek, Flor. Pruss. tab. 172, 
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f. 940. Hayne, Arzneig. VM, 33. Centau- 
rea calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis 
laciniis lanceolatis Lin. Flor. Suec.n. 713. 

Jacea. Scabiosa .Lamar. Flor. fran. Cy- 

anus foliis pinnatis, pinnis dentatis ob- 
tusis, squamis calycis triangulis ciliatis 
Haller , Helv. n. 186. Cyanus scabiosa 
Moench. Centaurea sylvatica Pourret. 
Lopholoma Scabiosa Cassin?, Dict. Jacea 
vulgaris laciniata flore purpureo Vaill. 
París. p. 107. 

Na polach, lakach, miedzach, w zaroslach, bardzo 
pospolity. Kwitnie w lipeu 1 sierpniu.. 2]. 

Lodyge ma prosto-stojaca, pojedyneza lub nieco galezista,bró- 

zdowana, karüiciasta, niekiedy brudno-purpurowa 1 troche omszo- 
na, 11/—2. stóp wysoka. Liécie korzeniowe liczne, na ogonkach 
osadzone, piérzasto-sieczne, o weieciach lancetowatych, Spiczastych, 
nierównych; lodygowe bezogonkowe; wpoprzecz az do srodko- 
wego Zeberka na wazkie, dlugie, pojedyneze, nieco- zbiegajace 
weiecia podzielone, tak iz caly lisó niby pierzastym sie wydaje; 
wciecia te sa nierówne, troche szorstkie 1 twardawe; niektóre 

z nich jednym, lub kilku zabkami oznaczone. Kwiaty wiérzcholko- 

we, ciemno-czerwone, wieksze jak u wszystkich innych naszych 
gatunków. Kielich prawie-kulisty, brzuchaty, gladki, niekiedy pa- 

. jeezynowatym kutnerem powleczony. dLuski jego jajowo-lanceto- 
wate, $piczaste, w wiérzcholku ezarniawe, na brzegu dlugiemi, 
brudno-zóltawemi rzesami frenzlowato: porosle. Ziarna podluzne, 

plaskawe, szare, puchem brudno-bialym uwieüczone. 

8392. C. PANICULATA: caule erecto paniculato-ramoso, foliis 

(C. wiechowaty) plus minus lanatis, inferioribus bipin- 
natipartitis, superioribus pinnatipar- 
titis, lobis omnium linearibus, supre- 
mis paucis linearibus sub capitulo 
ovato-oblongo, involucri squamis ap- 
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, pendice rufa ciliata inerme apiculata, 
pappo brevissimo. 

DC. Syst. VI. p. 588. Flor. fran. 
n. 39048. Centaurea paniculata Ln. 
Willd. Spec. VI. p. 2292. .Enum. Be- 
rol. p. 9271. Scop. Carn. n. 1024. .Pol- 
lich, Palat. n.825. Jacqu. Flor. Austr. 

tab. 320. Roth, Germ. II. 361. Pers. 

Syn. II. p. 483. Hoffm. Flor. Germ. 
IL. 164. Bess. Gal. IT. 208. Spreng. 
Syst. MI. p. 397. Schlech. Flor. Berol. 
I. 447. Lorek, Flor. Pruss. tab. 119, 
fig. 939. .Dietr. Flor. March. 488. 
Cyanus pinnulis foliorum pinnatis Ti- 

nearibus Zaller, Helv. n. 181. Jacea 

panieulata Lamar. Flor. fran. Acro- 
lophus paniculatus Cassini, Dict. 

Na wzgórkach, polach, nad brzegami dróg, inia- 

nowicie na gruncie gliniastym. Kwitnie w lipc. sier- 
pniu. g* 

Odznacza sie ten gatunek kolorem szaro-zielonawym. /Lodygi 
zwykle wiéchowato-galeziste, brózdowano-kaficiaste i mniéj wie- 

céj jak. cala roslina szorstkie. Liscie najnizsze dwa razy, wyzsze 
raz pierzasto-sieczne; ich wycinki sa szczuple, lancetowate lub 

prawie-równowazkie, $piczaste, nierówne, w wiérzcholku czesto 

w króciutki sztylet przedluzone. Najwyzsze liscie. przy kwiatach 
sa drobne, nieliczne, do poprzedzajacych wycinków podobne i po- 
spolicie zupelnie cale. Glówki kwiatowe liczne, w wiérzcholku 
galezi osadzone, mniejsze Jak u innych. gatunków, jajowo-kuliste, 
z lusek bardzo scisle przystajacych uformowane. Zewnetrzne czy- 

' li nizsze luski sa jajowate, wewnetrzne podluzne; wszystkie odzna- 
czaja sie wiérzcholkiem s$piezastym, .rudym lub niemal. czarnia- 
wym, w dlugie, rdzawe rzesy po brzegach wycietym. Kwiatki 
$wiatlo-purpurowe; obwodowe malo co wieksze od $rodkowych, 
plonne. Ziarna podluzne, gladkie, mniejsze jak chabru zwyczajne- 

Tom lH. 45 
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20, püchem . krótkim, nierównym, bialawym, u dolu zóltawym 
uwiericzone. Odmiane majaca kwiatki $rodkowe biale lub cieliste, 

dosé czesto znajdowalem. Ten gatunek czasem 2 lokei dochodzi. 

833. C. NIGRESCENS: caule erecto ramoso, foliis radicalibus 
(C. ezarniawy) petiolatis sublyrato-pinnatifidis, cauh- 

nis lanceolatis indivisis subincisisve, 

involueri globosi squamis infimis ap- 
pendicee subrotunda cilis squama 
longioribus regularibus, mediis etiam 
longe ciliatis et squamas obtegenti- 
bus, intimis appendice scariosa lacera, 
pappo subnullo. 

JDC. Prodr. VI. p.571. Flor. fran. 
Suppl. p. 460. Centaurea nigrescens 
Willd. Spec. lI. p. 2288. .Enum. Be- 
rol. p. 926. Pers. Syn. II. p.488. Bess. 
Gal. 1I. 209. Centaur. nigra 4 radia- 
ta DC. Flor. fran. Suppl. p. 240. 

Przytrafia sig na. Igkach, pastwiskach, na mie- 

dzach i wzgórkach. (W Krakow. Mazowiec. Sando- 

mirsk.). Kwitnie w lipcu 1 sierpniu.. ?]. 
Liécie korzeniowe mniéj wiecé] pierzasto-sieczne, o wcieciach 

nierównych, lancetowatych, Spiczastych; todygowe podluzne, w ogo- 
nek zwezone, cokolwiek nieregularnie-wecinane lub zabkowane; 
najwyzsze zwykle cale, na brzegu tylko drobno-pilkowane; wszy- 
stkie omszone i szorstkie. Lodygi galeziste, kariciaste, dwóch lub 
trzech stóp dorastajace. Glówki kwiatowe nieliczne, prawie-kuli- 
ste. Luski kielicha brunatne, niemal ezarne, omszone; dolne na 

brzegu rzesowate, wyzsze czyli wewnetrzne suche, przedluzone, 
z brzegiem blonkowatym i poszarpanym. Kwiatki purpurowe; 
nadbrzezne znacznie Uer od $rodkowych, plonne. Owoc pra- 

wie bez puchu. 

834. C. runYGrA: caulibus erectis simplicibus piloso-sca- 
(C. pierzasty) bris, foliis oblongis acuminatis scabris 
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indivisis integerrimis aut dentatis den- 
tibus mucronatis, mfimis petiolatis, sum- 
mis sessilibus subauriculatis, capitulo 
inler folia suprema sessili subgloboso. 

DC. Prodr. V. p. 518. Flor. fran. n. 
2040. Centaurea phrygia Lm. Willd. 
Spec. Ill. p. 2282. Emun. Berol. p.925. 
Scop. Carn. n. 1021. Roth, Germ. 1I. 
359. Schkuhr, Handb. IL. p. 159, tab. 

261a. Pers. Syn.ll. 482. Hoff. Germ. 
II. 164. Bess. Gal. lI. 206. Spreng. Syst. 
HI. p. 401. Rechenb. Plant. Crit. IV. 
n. 554,tab. 915. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

171,7. 936. Centaurea calycibus re- 
curvato - plumosis , folis indivisis Z7. 
Flor. Suec. n. 115. Cyanus phrygius 
AMMoench. Cyanus folis subhirsutis ova- 

to-lanceolatis amplexicaulibus dentatis , 
plumulis ealycis reflexis Haller, Helv.n. 
188. Jacea plumosa Lamar. Flor. fran. 
Lepteranthus hygrometricus | Cassini, 

Dict. Jacea latifolia capite hirsuto Vaill. 
Paris. p. 107. 

Przytrafia sig w zaroslach, w gajach 1 lasach. 
Kwitnie w lipeu 1 sierpniu.. 2]. 

Ma lodyge prosto-stojaea, na stope lub póltory wysoka, kan- 

ciasto-brózdowana, wlosem krótkim, rzadkim 1 nieco-szorstkim 

porosia; u dolu jest ona pojedyneza; zwykle brudno-purpurowa, 

w górze troche galezista, a niekiedy calkiem pojedynceza. Liscie 
wszystkie cale, niepodzielone: korzeniowe na dlugich ogonkach, 

jajowo-lancetowate; lodysowe nizsze takiegoz ksztaltu, leez bez- 
ogonkowe, nasada nieco pret otulajace; najwyzsze lancetowate 
albo równowazkie; wszystkie z obudwu stron zpacznuie szorstkie, 

na brzegu nieregularnie-zabkowane ; korzeniowe jednak i naj- 
wyzsze lodysowe czestokroé maja brzeg zupelnie caly. Kwiaty 



356 ZROSLOGLÓWKOWA 

pojedynezo .nà. wiérzeholku lodygi i galezi umieszezone, dosyé 
wielkie. Kielich kulisty, brunatny, prawie-cezarny; listki jego ezyli 
luski $cisle sa ulozone, lancetowate, gladkie; odznaczajasie w wiérz- - 
cholku rozszerzeniem okraglawém lub jajowatém, brunatném, 
którego brzeg dokola dlugiemi, delikatnemi, brudno-zóltawemi 
rzesami pieknie osadzony. Przedluzenia wewnetrznych listków sa 

suche, blonkowate, na brzegu nierzesowate, lecz mniéj wiecéj 
poszarpane lub weinane. Kwiatki ezerwone; obwodowe znacznie 

wieksze, gleboko 5 razy wciete, o weieciach równowzazkich, Spi- 

czastych. Ziarna. przewrotnie jajowo-podluzne, szare, gladkie, 
krótkim, trwalym puchem uwieüczone. W ezasie suszy, zewne- 
trzne luski kielichowe koticami swemi skrzywiaja sie na dól, 
z nastajaea zas wilgocia do góry sie prostuja. 

Nazwa gatunkowa nie znaezy pochodzenia téj rosliny z Fry- 
gii, lecz wyraza jedynie kunsztowna budowe jéj kielicha, jakby Fry- 
gijskiém dzielem ozdobionego. 

835. C. cvANUs: caule erecto ramoso foliisque floccoso-to- 
(C. blawatek) mentosis, foliis linearibus sessilibus inte- 

gerrimis, infimis latioribus basi petiolato- 
attenuatis dentatis pimnatifidisve, fructus 

umbilico nudo, pappo fructu breviore. 

JDC. Prodr. VI. p. 518. Flor. fran. m. 
3045. Centaurea cyanus Lin. Willd. Spec. 
III. 5. 2291. Enum. Berol. p. 926. Pol- 
lich, Palat. n. 824. Roth, Germ. YI. 362. 
Pers. Syn. Y. 483. Hoffm. Flor. Germ. 1l. 
164. Bess. Gal. Yl. 208. Kluk, Dykc. Y. 
113. Schk. Handb. YII. p. 160. Zfayne, 
Arzneig.. VIL. tab. 32. ScMech. Flor. Be- 
rol. 1.446. Spreng. Syst. III. p. 339. BF. 
Comp.1l. 405. Lorek, Flor. Pruss. tab. 111, 
fig. 9838. Dietrich, Flor. March. 482. Cen- 
taurea calycibus serratis, foliis linearibus 

integerrimis, infimis dentatis Lon. Flor. 
Suec. n. (16. Jaceasegetum Lamar. Flor. 
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fran. Cyanus arvensis Moench ,Meth. 561. 
Cyanus segetum Vaill. Paris.p. 43. Flor. 
Wetterav. Cyanus vulgaris Presl. et Cas- 
Sini. Blawat, chabrek lub modrak: Cy- 
anus Syren. stron. 1115. 

.INa polach miedzy zbozem. Kwitnie w lecie. (-) 
Powszechnie znajoma roslina pod nazwiskiem chabru, blawa- 

tka. lub modraku, która blekitnym swym kwiatem dojrzewajace 
zboza przyjemnie zdobi. Dorasta dwóch lub 3 stóp wysokosci; 

' ma lodyge prosta, mniéj wiecé] galezista, zwykle szarawym, wel- 
niastym kutnerem bardziéj lub mniéj okryta. Liécie dlugie, szezu- 
ple, równowazkie, bezogonkowe, sSpiezaste, zupelnie-cale; nizsze 
cokolwiek szersze 1! przy nasadzie troche zabkowane albo pierza- 
sto-sieczne, o wceieciach wazkich; wszystkie kosmkowatym, kró- 
tkim, szarym kutnerem okryte. Kwiaty wiérzcholkowe, na gale- 
ziach i lodydze pojedynezo na dlugich szypulkach osadzone, dosyé 
wielkie. Ogólny kielich jajowo-stozkowaty; zewnetrzne jego czyli 
nizsze luski jajowate, spiezaste, suchemi, blonkowatemi rzesami 
na brzegu obwiedzione; wewnetrzne czyli wyzsze znacznie prze- 
dluzone, równowazko-lancetowate, skórkowate, w górze brudno- 

purpurowe, zupelnie cale, bo tylko ich wiérzcholek rdzawy, . nie- 
regularnie jest zabkowany. Nadbrzezne korony znaeznie wieksze, 
lejkowate, plonne, w 6, 7 lub 8, a czasem w 9 nierównych klapek 
wyciete;. Srodkowe sa foremne, o pieciu wcieciach szezuplych, ró- 
wnowazkich. Nitki w górze odznaczaja sie obraczka kosmata, i ma- 

ja glówki eiemno-purpurowéj barwy. Ziarna jajowate, splaszezo- 
ne, gladkie, puchem krótkim, nierównym, brudno-zóltym uwien- 

czone. Odmiana z kwiatem bialym i ciemno-purpurowym niekiedy 
sie przytrafia. 

836. C. BENEDICTA: foliis oblongis amplexicaulibus sinua- 
(C. lekarski). | to -semipinnatifidis dentato spinosis, 

capitulis bracteatis viscosis arachnoi- 
deis, spinis squamarum pinnatis elon- 

eatis rigidis, pappo triplici. 
Centaurea benedicta .Lón. Willd. 

Spec. III. p. 2315. .Enum. Berol. p. 
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931. Pers. Syn. 1I. 487. DC. Flor. 
fran. n. 9058. Schk. Handb. VI. p. 166. 
Hayne, Arzneig. VW. tab. 34. Spreng. 
Syst. MI. p. 407. Kluk, Dykc. 1. 114. 
Cnicus benedictus Jin. Spec. edit. l. 
Gaertn. de fructib. V. p. 385, tab. 162, 
f- 5. .DC. Prodr. VI. p. 606... Calcitrapa 
lanuginosa Lamar. P'lor.fran. Carduus 
Boso dnd Camerar. et al. veter. auctor. 

op gdhiüdoi Z Persyi, Turcyi, Grecyi, Z Wyspy Chios 
etc. zkad podobno do Europy polud. sie dostala 
1 dzi$ prawie dziko tam ro$nie. Zalaczamy ja do 
flory naszáj, bo dla zbawiennych 1 oddawna znanych 
skutków lekarskich, wszedzie w ogrodach sig ho- 

duje. Kwitnie w lecie.. (7) 
Ma lodyge znaeznie rozgaleziona, zwykle ezerwonawa, wlo- 

sem . bialym, kutnerowatym, rozwartym i dlugim okryta, ezasem 
na lokieé wysoka. Liscie podluzne, Spiezaste, bezogonkowe, cokol- 

wiek zbiegajace; nizsze wieksze, wyzsze mniejsze; wszystkie leko- 

wato-wyeinane, lub prawie pierzasto-sieczne 1 cierniem. miekkim 
na brzegu uzbrojone, z obudwu stron kosmate. Kwiaty na wiérz- 
cholku galezi pojedynezo umocowane i przysadkami lisciastemi 
otulone. Kielich jajowo-kulisty, szarym, pajeezynowatym xutnerem 
okryty; sklada sie. z szérokich, $piczastych, przytulonych lusek, 
z których dolne przedluzaja sie w miekka szcezecine, wyzsze za$ 

koricza. sie przyrostkiem dlugim, ciernistym, piérzasto-rozgalezio- 
nym, zóltawym lub brudno-fioletowym. Kwiatki nieliczne, cytry- 
nowo-2ólte, wszystkie prawie-równe. Dojrzale ziarno (owoc) wiel- 
kie (przeszlo '/ cal. dlugie), podluzne, walcowate, liniami wy- 
stajacemi wpodluz regularnie oznaczone, gladkie 1 nieco lsniace, 
czasem nieznacznie skrzywione; nizszy jego koniec odznacza sie 
szérokim, bocznym dolkiem. (areola); wyzszy za$ uwieüczony jest 
jakby miseczka, czyli krótkim, twardawym, Spiczasto-zabkowanym 

brzezkiem i dwoistym puchem; zewnetrzny sklada sig z 10 dlu- 

gich (niemal ziarnu równych), pojedynezych, tegich, prawie gla- 
dkich, szaro-zóltawych i rozlozystych szezecin; wewnetrzny ma 
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tylez szczecin, leez znaeznie krótszych, pionowych, 1 z pierwszemi 

naprzemian osadzonych. . Osadnik gestym, miekkim wlosem okry- 
ty. Cala roslina jest nieco-lipka, mocno gorzka, wzmacniajaca, 
i pod nazwiskiem kardy benedykty albo ezubka tureckiego,. po- 
wszechnie u nas znajoma. Od r. Centaurea znacznie sie oddala, 
i dzi$ téz osobny stanowi rodzaJ. 

Oddzial V. Wrotyczowate (Eupatorinae Spr.J. 

360. EUPATORIUM. SADZIEC. 

Kielich podluzny, dachówkowaty, o listkaeh nierównych. 

Osadnik nagi, dolkami oznaezony. Szyjka bardzo dluga, wy- 

suniona, gleboko-dwudzielna. Puch beztrzoneezkowy, wlo- 

sisty, szorstki. Ziarna podluzne, niemal-kanciaste ('Syngen. 
aequalis). 

837. E. CANNABINUM: caule herbaceo erecto striato scabro, 

(S. konopiowaty)  folüs plerisque trisectis, segmentis 
lanceolatis acuminatis basi attenuatis 

regulariter serratis. pubescentibus, 

corymbo fastigiato, capitulis 5——6flo- 
ris, invol. cylindrieo glabro circ. 10- 
phyllo, squamis exter. 5 obtusis bre- 
vissimis. 

DC. Prodr. V, 180. Eupatorium 

cannabinum Zn. Willd. Spec. YI. p. 
1156. Enum. berol. p. 852. Pollich, 

Palat. n. €((. Scop. Carn. n. 1054. 
Schk. Handb. YI. tab. 231 (fructus). 
Hayne, Arzneig. tab. VI. f. 44. Pers. 
Syn. II. 400. | Krock. Siles. n. 1959. 
Kluk, Dykc.l. 210. Bess. Gal. 1.176. 
Schlech. Berol. Y. 495. Lorek , Flor. 

Pruss. tab. 161, f. 882. Dietrich, 
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Flor. March. 440... Kunth, Flor. Be- 

rol. I. 327. Eupatorium foliis digita- 
tis Lin. Flor. Suec. n. (28. Sadziec 
albo S. Kunegundy trank: Eupato- 
rium Avicennae JSyren..stron.. 281. 

W miejscach wilgotnych, nad brzegami rowów, 
sadzawek, strumieni, na lakach mokrych. Kwitnie 
w lipcu i sierpniu.. 7]. 

Ma lodyge do 4 lub 5 stóp czesto wysoka, prawie-walcowata, 
znacznie galezista, brózdowana, omszona, niekiedy brudno-purpu- 
rowa. Liécie krótko-ogonkowe, z ogonkiem u dolu rozszerzonym, 
przeciwlegle, zlozone ze 3 a ezasem z 5 klapek czyli mniejszych, 
lancetowatych, spiczasto-przedluzonych, na brzegu odlegle i dosé 
foremnie -pilkowanych listków;. górna ich powierzchnia cokol- 
wiek szorstka, dolna troche omszona. Glówki kwiatowe li- 

czne, drobne, blado-czerwonawe lub cieliste, w baldaszkogron 

obszerny, wiechowaty, wiérzcholkowy zebrane. Wiszystkie jego 
galezie 1 szypulki znacznie sa omszone i maja male, równowazko- 
lancetowate, rzesowate przysadki. Luski kielicha lancetowate, te- 
pe, cale, na brzegu suche, niekiedy czerwonawe. Kwiatki drobne, 
blado purpurowe lub cieliste, odznaczaja sie szyjka nader dluga, 
rozdwojona. Ziarna równowazkie, u dolu spiczaste, Zeberkowate, 

gladkie, gdzieniegdzie tylko bardzo drobnym wlosem okryte, bru- 
dno-oliwkowe, puchem bialym, równym uwienczone. 

361. CHRYSOCOMA. ZZOTOGZOWIEC. 

" Kielicl ogólny jajowaty albo pólkalisty, dachówkovaty, 

z listków podluznyeh, $piezastyeh, zewnatrz wypuklych 
zlozony. Osadnik nàgi, a drobne jego dolki maja, brzeg 
wystajacy, delikatnie-zabkowany. Szyjki malo co dluzsze 
od koron. Ziarna jajowo-podluzne, splaszezone. Puch bez- 
&rzoneczkowy, wlosisty, o promieniaeh rzesowatych (Synge- 
nes. aequalis). 
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838. C. r1NoSYnIS: caule simpliciusculo , foliis sparsis linea- 
(Z. Inianoliscio- ribus elongatis acutis glabris, floribus 

wy) corymbosis, anthodio multifloro laxiu- 
sculo. 

Spreng. Syst. Il. 425. Chrysocoma 
Linosyris Lin. Willd. Spec. II. p. 1791. 

Jnum. Berol. p. 856. Pollich , Palat. n. 
115. Allion. Flor. Pedem. n. 634, tab. 

11. & 9. Roth, Flor. Germ. YI. 298. 
Schk. Handb. t. 238. Hoffm. Flor. Germ. 
II. 134. Pers. Syn. IIl. 405. DC. Flor. 
fran.n.3130. Bess. Gal. M. 116. Schlech. - 
Flor. Berol. Y. 425. Chrysocoma her- 
bacea foliis linearibus glabris, calycibus 
laxis Lin. Flor. Suec. n. 129. Linosyris 
vulearis DC. Prodr. V. 352. Dietrich, 
Flor. March. 443. Linosyris foliosa Cas- 
sini. Orinitaria Linosyris Lessing. Aster 
Linosyris Bernhardi. Erigeron Linosy- 
ris Clairville. Conyza Linariaefolio Vaill. 
Paris. p. 40. 

W Lubelsk. kolo Kazimierza przy wiezy okra- 
gléj, 1829. IK witnie od lipea do wrzesnia. QU" 

Dorasta okolo 1/; —2 stóp wysokosci. Ma lodyge prosto-sto- 
jaca, niemal zawsze pojedyncza, w wiérzcholku tylko troche roz- 
galeziona, walcowata, gladka. cokolwiek brózdowana, czesto pur- 

purowa, liczuym li$ciem, rozrzuconym w caléj dlugosci okryta. 
: Liscie sa równowazkie, ledwie na Jedne linia szérokie, na cal lub 

póltora dlugie, u dolu szezuplejsze, bezogonkowe, zupelnie cale, 
gladkie, twardawe. Kwiaty zlocisto-Zólte, drobne, na wiérzcholku 
lodygi w baldaszkogron zebrane. Listki kielicha równowazkie,. 
szczuple, Spiczaste, rzadkie. Ziarna przewrotnie-jajowo-podluzne, 
delikatnym, bialym. wlosem okryte, brunatnawe, puchem 2óltawo- 
bialym, równym uwieficzone. 

Tom Il. 46 
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369. BIDENS. UCZEP. 

Okrycie podwójne, wielolistkowe; zewnetrznego listki 
dluzsze, nierówne, rozlozyste ; wewnetrznego krótsze i fore- 

mniejsze. Osaduik troche wypukly, plewkami okryty (kiiat- 
ki nadbrzezue, niekiedy jezyezkowate). Ziarna kaneiaste lub 
plaskie, tepe, 2 — 6 oSeiami prostemi, wsteeznie szorstkiemi, 
trwalemi, w miejsce puchu uwienezone (Syngen. aequalis). 

839. B. TRIPARTITA: foliis trifidis, laciniis ovato-lanceolatis 

(U. trzydzielny) serratis, terminali majore latioreque 
subtriloba, summis passim indivisis 
grosse dentatis, floribus discoideis, 
achaeniorum aristis subternis erectis 
rigidis retrorsum aculeolatis. 

. Bidens tripartita Lin. Willd. Spec. 
III p. 1715. ZEnum. Berol. p. 846. 
Pollich, Palat. n. &4.. Scop. Carn. n. 
1090. Roth, Germ. Yl. 300.  Krock. 

Siles. n.1354.. Hojfm. Flor. Germ. V. 
132. .Bess. Gal. II. 175. Spreng. Syst. 
IIl. 452. ' DC. Flor. fran. n. 328. 
Ejusd. Prodr. V. 594. Schlech. Berol. 
[. 4323. BF. Comp. II. 331. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 161, f. 881. Dietrich, 

Flor. March. 454. Bidens corollis flo- 

sculosis, calycibus subfoliosis , semi- 

nibus erectis, foliis trifidis Lin. Flor. 

Suec. n. 126. Bidens foliis petiolatis, . 
trilobatis et quinquelobatis serratis, 

floribus cireumvallatis Haller , Helv. 

n. 191. Bidens cannabina Lamar. 

Flor. fran. Bidens hybrida T/uull. 

Flor. Paris. p. 422. Bidens foliis tri- 

partito- divisis Vaill. Paris. p. 21. 
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W miejscach nizkich i wilgotnych, w ogrodach 
warzywnych , nad brzegami rowów i tes Kwi- 
Inie od lipea do wrzesnia. (-) 

Ma lodyge u dolu walcowata, w górze kaüciasta, rozgalezio- 

n3, gdzieniegdzie szezecinkami krótkiemi okryta, 1—2 stopy wy- 
soka. Liscie przeciwlegle, na dosé dlugich, prawie-rynienkowa- 
tych ogonkach; galeziowe zazwyezaj cale, podluzne; lodygowe na 

.. 9 ezesci podzielone, z których boczne sa szezuplejsze, lancetowate, 

$rodkowa zas$ znaeznie wieksza i albo calkowita, albo: na dwie 

lub trzy klapki rozeieta. Brzeg li$ci nieforemnie pilkowany lub 
nacinany; górna powierzchnia gladka, dolna szorstkawym wloseim 
okryta. Kwiaty na wiérzcholku galezi osadzone, zólte, bezpromie-- 
niowe. Nasade kielicha otacza 5 do 8 przysadek, nierównych, po- 
dluznych, u dolu zwezonych, rozlozystych, 1 albo zupelnie calych, 
albo tu i owdzie weietych. Kielich sklada sie z listków jajowo- 
lancetowatych, spiczastych, gladkich, brudno-zielonawych, na brze- 
gu blonka opasanych. Ziarna podlugowate, plaskie, ku dolowi 
nieznacznie klinowato-zwezajace sie, przeszlo éwieré cala dlugie, 
po dojrzeniu brunatnawe, po brzegach. zadziorkami drobnemi, na 
dól zchylonemi okryte. Kazde ma w wiérzcholku dwie (czasem 
trzy) proste, od ziarna krótsze i podobniez zadziorkowate osci, któ- 
remi Z latwoscià ezepia sie naszéj odziezy, gdy w porze jesiennéj 
miejsca ta roslina zarosle przeby wamy. 
Wimmer we Florze Szlazkié] (I. 216.), przytaeza odmiane pro- 

mienista, któréj dotad nie znam. 

840. D. cERNuA: foliis indivisis longe lanceolatis dentatis, 
(U. zwisly) capitulis cernuis, involucro exteriore flo- 

| res superante, achaeniorum aristis erectis 
subquaternis. 

Didens cernua Willd. Spec. II. p. 1716. 

Enwm. Berol.p. 841. Scop. Carn. n. 4089. 

Foth, Germ. IL. 302. Pers. Syn. Il. 393. 
Dess. Gal. Il. 115. Spreng. Syst. 1L. p. 
452. Hoffm. Flor. Germ. M. 132. .DC. 
Flor. fran. n. 8288. [jusd. Prodr. V. p. 
594. Schlech. Berol. Y. 424. Dietrich, Flor. 
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March. 454. Bidens foliis serratis, floribus - 
nutantibus cireumvallatis Haller , Helv. n. 

120. Bidens folio non dissecto Vaill. Pa- 
ris. p. 21. a | 

a. pospolity, vulgaris: capitulis cernuis non 
radiantibus. Bidens cernua Lin. Krock. 
iles. n. 1356. Kluk, Duke. Y. 3. Lore, 
Flor. Pruss. tab. 161, ig. 880. Bidens 

seminibus erectis, foliis lanceolatis ample- 
xicaulibus, floribus cernuis Lin. Flor. 

Suec. n. (21. ' | 

8. promienisty, rad?ata: capitulis cernuis ra- 
diantibus. Coreopsis bidens Lin. Krock. 
Siles. n. 1452. Kluk, Dykc. Y. 156. Co- 

reopsis folis lanceolatis serratis opposi- 
tis amplexicaulibus Lin. Plor. Suec. n. 
112. Bidenscernua Schk. Handb. Il. tab. 
235. Buphthalmum nuütans V?tman. 

1 nizki, minima: caule digitali subsimplici, 
capitulis erectis non radiantibus. Bidens 

minima Jn. Bidens cernua, 6 minima 

Willd. Spec. VII. p. 1717. i 

Na bagnach 1i blotach, nad brzegami rzék, jezior, 
rowów, przy kanalach i sadzawkach 1 t. p. m. 
Kwitnie od polowy lata 1 w poezatkach Jesienti. (*) 

Juz samym kolorem, zóltawo - zielonym, od poprzedzajacego 
gatunku dostatecznie sie odróznia. Ma lodyge mniéj wiecéj rozga- 
leziona, od 2 lub 3 cali do stopy lub nieco. wiecé] dorastajaca, 
w górze brózdowana, drobnym, szorstkawym i rzadkim wlosem 
okryta. Liscie przeciwlegle, lancetowate, przedluzone, szersze lub 
wezsze, u dolu zawsze szczuplejsze, nasadami mniéj wiecéj z so- 

ba zrosle i troche pret otulajace, na brzegu nieforemnie-pilkowa- — 
ne, czasem prawie zupelnie cale, z obudwu stron gladkie. Glówki 

kwiatowe bardziej lub mniéj. zwisle; zewnetrzne ich okrycie skla- 
da sie z kilku (zazwyezaj z 6 lub 8) przysadek, od kielicha dluzszych ' 
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i do lisci lodygowych do$é podobnych. Ziarna podluzne, u dolu 
szczuplejsze, maja" na kantach drobne, na dól skierowane kolce, 

a w wiérzcholku zwykle eztéry (czasem 6). szezuplych, zadziorko- 
watych osci. Kwiatki zólte. W odmianie pospolitéj (?), wszystkie 
sq jednakowe, rurkowate, niepozorne. W promienistéj (8), nad- 
brzezne sa jezyezkowate, dosé wielkie, zlocisto-zólte, promienisto 

zrzadka kwiat otaezajace. Linneusz uwazal ja za osobny gatunek 
i do rodzaju Coreopsis policzyl. Odmiana trzecia (7), miewa lody- 
ge zaledwie na 2 lub. 3 cale wysoka, niemal pojedyneza; glówki 

kwiatowe male, wzniesione, bezpromieniowe. Na bagnach torfo- 
watych niekiedy sie przytrafia. Ten, równie jak i poprzedzajacy 
gatunek uczepu, daje do$é piekna i trwala, zólta farbe. 

368. TUSSILAGO. PODBIAZ. 

Kielieh ogólny z jednego rzedu listków równyeh, lanee- - 
towato-równowazkieh, kwiatkom niemal wyrównywajacych 

zlozony. Osadnik nagi, doleezkowaty lub. wydatnemi krop- 
kami okryty. - Ziarna podluzne, niemal walcowate, gladkie, 
puchem beztrzoneezkowym , wlosistym uwienezone. (LiScie 

obszerne, sercowate, po rozwinieniu sie kwiatów wyrastaja- 

ce). (Syngen. superflua). 

a) Kuiatli obwodowe jesycakowate, Zenskie; $rodkowe vur- 

kowate, mieliczne, mezkie. 

841. T. FARFARA: scapo 1floro bracteoso, flore radiato, 
(P. pospolity) folis cordatis angulatis dentatis subtus 

pubescentibus. 

Spreng. Syst. IL. 466. "Tussilago far- 
fara Lin. Willd. Spec. TIL p. 1967. Enum. 
Derol. p. 8183. Scop. Carn. n. 1059. 
Roth, Flor. Germ. Y. 346. Pers. Syn. 
II. 455. Schk. Handb. VL tab. 242 (flos). 
Hane, Avzneig. 1. 2ab. 16... Hoffm. Germ. 
IL. 141. DC. Flor:fran. n. 3163. Ejusd. 
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PT Prodr. V. p. 208. Kluk, Dyke. Yi. 140. 
: Bess. Gal. IL. 183. Schlech. Berol. 1. 

433. Lorek, Flor. Pruss. tab. 164, fig- 
901. Dietrich, Flor. March. 441. Tussi- 
lago scapoimbricato unifloro, foliis sub- 
cordatis angulatis denticulatis Lin. Flor. 
Suec. n. 749.  Pollich, Palat. n. 191. 

Gaert. de fruct. 2, 44, tab. 170, fig. 6. 
Petasites scapo unifloro, flore Vega 
Haller, Helv. n. 145. Tussilago vulga- 
rs Vaill. Paris. p. 497. Lamar. Flor. 
fran. Podbial: Tussilago Syren. str. 708. 

Rosnie szezególnié na gruntach nieco wilgotnych, 
gliniaslych , na wzgórkach, przy drogach. Kwitnie 
wcze$nie na wiosne; niekiedy w marceu. 2| 

Korzeri. wlóknisty, twardy, gleboko pod ziemiq rozposcieraja- 
cy sie. Glabiki przed lisciami wyrastajace, na 2—4 cale wysokie, 
pojedyneze, czasem nieco-galeziste, luskami jajowo-lancetowatemi, 
wypuklemi, w caléj dlugosci otulone: Iuski te z wiérzchu s gladkie 
i nagie, zielono-purpurowe, pod spodem zas.równie jak i caly 
glabik pajeczynowatym, szarym kutnerem okryte. Kwiat pojedyn- 
ezy, wiérzcholkowy, zólty, promienisty, o promieniach bardzo 
szczuplych. Listki ogólnego kielicha równowazkie, niemal tepe, 
delikatnym kutnerem.i gruczolkami okryte, zielonawe, w. wiérz- 
cholku nieco-czerwone. Nastepnie, opisany glabik znaeznie sig prze- 

 dluza i do stopy wysokosci dochodzi, a luski jego coraz bardziéj 
oddalaja sie od siebie. Liscie korzeniowe wielkie, dugoogonkowe, 
sercowato-okraglawe, niekiedy katowate, niemal tepe, na brzegu 

nieregularnie-zabkowane, o zabkach zwykle czerwonawych; gór- 

na ich. powierzchnia jasno-zielona, w mlodosci kutnerowata, pó- 
Zniéój gladka; dolna bialym kutnerem okryta. Ogonki rynienkowa- 

te, krótkie, grube. 
Lekarska te rosline zwali dawni botanicy FUius ante patrem, 

z powodu e kwiat jéj pierwéj nizeli liscie wyrasta. 
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b) Kwiatki wszystlie rurkowate 1 glowki miemal-rozdzielno- 
pleiowe tworzqee, tojest: bardziéj mezkie(capitula submascu- 
la) w których. $rodkowe kwiatki wprawdzie 2plciowe, lecz 
zawiqzka pozbawtone, plonne; nadbrzezne nieliczne (Y lub 
kilka), Zeriskie. Bardzij zerskie (capit. subfaeminea) majq- 
ce kwiatki $rodkowe nieliczne (Y lub -kilka), mezkie; obwodo- 

we liczne, wielorzedne, Zerskie, rodzajne. 

842. T. PETASrTES: thyrso-oblongo, floribus discoidels, fo- 
( P lopianowaty) 

e») 

liis cordato- -oblongis inaequaliter denti- 
culatis subtus cinereo-tomentosis, lobis 

baseos approximatis. 
Spreng. Syst. III. 467. Tussilago pe- 

tasites Hoppe, Taschenb. 1803, p. 35. 
Wslld. Spec. II. p. 1971. .Enum. Berol. 
p. 814. Pers. Syn. Il. 455. DC. Flor. 
fran.n. 3165. Bess. Gal. 1I. 184. Schlech. 
Berol. Y. 488.  Hayne, Arzneig. V. tab. 
17,18. Lorek, Flor. Pruss. tab. 165, 
fig. 902. Petasites vulgaris Desfon. DC. 
Prodr. V. p. 206. Kunth, Flor. Berol. 
I. 328. Dietrich, Flor. March. 442. Pe- 
tasites officinalis Moench. 
Bardziéj mezki, submasculus: thyrsi ova- 
ti pedicellis simplicibus. Tussilago Peta- 
sites Lin. Spec. Pollich, Pulat. n. 192. 
Roth,Germ.1I. 348. Krock.Siles.n. 1389. 
Hoffm. Flor. Germ. W. p. 142. Schk. 
Handb. YII. tab. 242 (flos). Tussilago 
thyrso ovato, flosculis omnibus herma- 

phroditis Lin. Flor. Suec. n. 146. Peta- 

sites floribus dense spicatis, flosculis an- 
drogynis Haller, Helv. n. 138. 
Bardziój zeüski, subfaemüneus: thyrsi 
elongati pedicelhs plerisque ramosis. 
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Tussilago hybrida.Lin. Schk. Handb. 1. c. 
Roth , Flor. Germ. Y. 347... Hoffm. l.c. 
141. Petasites floribus spicatis pendu- 
lis, petiolis multifloris, calycibus aequa- 
libus, flosculis. paucissimis androgynis 
Haller. l. c. n. 140. 

— Praytrafía sie nad brzegami rzék.1 strumieni (Nad 
Bugiem kolo Nura, i w wielu innych miejscach, dos 
pospolity.).. Kwitnie w kwiet. maju. 2] - 

Glabik z poczatku wiosny wyrastajacy, pojedynezy, na kilka 
cali wysoki, welniastym kütnerem okryty i luskami otulony; Tuski 
te sa podluzne, niemal równowazkie, prawie tepe, blonkowate, 

zewnatrz brudno-purpurowe, pod spodem kutnerem  porosle. 
Kwiaty liczne, wiérzcholkowe, w bukiet zebrane. Luski kielicha 
lancetowate lub podluzne, tepe, gladkie, purpurowe. Korony 
wszystkie rurkowate, szezuple, blado-czerwone. PóZzniéj glabik 
znacznie sie przedluza, staje sie gladszy, a luski Jego dluzsze i odle- 
glejsze. . Li$cie po okwitnieniu wyrastajace z korzenia, sa ogonko- 
we, wielkie (niby do lopianow ych podobne), jajowate, tepe, u do- 
lu sercowato-wyciete, a dolne ich klapki zaokraglone i zblizone 
do siebie. Obwód lisci jest nieznacznie katowato - wycinany 1 nie- 
foremnie-zabkowany; górna powierzchnia ciemno-zielona, dolna . 
szaro-kutnerowata. Indywidua bardziéj-mezkie (2) maja bukiet 
jajowaty i szypulki szezególne, wszystkie pojedyneze; w bardziéj 
ieüskich (B) bukiet jest szczuplejszy, przedluzony, a niektóre jego 
szypulki galeziste. Cala roslina za potareciem nieprzyjemny wy- 
daje zapach. Jéj korzeti niegdys w medycynie sie uzywal. 

843; T. sPURIA: thyrso oblongo, floribus discoideis, foliis 
(P. oszezepowa- hastato-cordatis oblongis inaequaliter den- 

iy) ticulatis subtus niveo-tomentosis, lobis 
baseos divaricatis 2lobis. 

Spreng. Syst. YII. 467. 'Tussilago spuria 
Retz. observ. 1. p. 29, tab. 2. Willd. Spec. 
IIL p. 1972...Enum. Berol. p. 814. Pers. 

Syn. V. 455. ScMech, Berol. 1. p. 434. Lo- 
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rek, Flor. Pruss. tab. 165, fig. 908. BF. 
Comp.1l. 353. Tussilago tomentosa EhrA. 
Hoppe, Taschenb. 1803, 51. .Hoffm. Flor. 
Germ. II. 143. Petasites tomentosus DC. 
Prodr.V p.201. Petasites spurius. Feichenb. 
Kunth, Flor. Berol. I. 329. Dietrich, Flor. 

March. 442. Nardosmia spuria Less?ng. 
a Dardziéj-mezki, submasculus : thyrso coar- 

ctato, pedicellis brevioribus. 
B Dardz.-zeh. subfaemineus: thyrso elongato. 

hzadszy gatunek od poprzedzajacych. Przytrafia 
sie gdzieniegdzie na piaszezystych miejscach nad 
Wisla (Posiadam okazy ^w okolicach  Podgórza 
i Torunia przez brata mego zbierane). Kwitnie 
w kwietniu. ^2] 

Glabik przed li$ciami  wyrastajacy, okolo stopy wysoki, luska- 
mi czyli przysadkami pochewkowatemi okryty, delikatnym, paje- 
ezynowatym kutnerem obwiedziony, pojedynezy, prosty, zakoriezo- 
ny bukietem  kwiatów z lieznych baldaszkogronów zlozonym. 
Wszystkie kwiatki sa rurkowate, Zóltawe. Liscie dosyé wielkie, 

na dlugich ogonkach, w obwodzie prawie-trójkatne, podluzno- 
sercowate, a dolne ich klapki nieco-rozlozyste, i niby cszezepowa- 
ta nasade tworzaqce. Kazda klapka dzieli sie na dwie nierówne, 

slabo-$piezaste cze$ci, a brzeg calego li$cia Jest. drobno-nieregu- 
larnie-zabkowany; obiedwie powierzchnie w mlodosci okrywa ge- 
sty kutner; pózniéj górna staje sie. prawie-gladka, blado-zielona; 
dolna bialo-kutnerowata. W indywid. bardziéj-mezkich bukiet 
jest sei$niony, krótszy, szypuleczki krótsze; w bardziéj-zeüiskich 
bukiet przedluzony. 

364. GNAPHALIUM. KOCANKA. 

Kielich ogólny z lusek nierównyeh, tepych , bloniastyeh, 
suchych, zwykle kolorowyeh, dacehówkowato- ulozonych', 
uformowany. Kwiatki rurkowate; nadbrzezne zwykle zen- 
skie, w 5 zabków wyciete, niekiedy bardzo szezupte lub za- 

Tom II. 44 
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dne.. Puch wlosisty, ezasem paleezkowato-zgrubialy, pospo- 
lieie szorstki, zwykle opadajaey. Osadnik nagi, kropkowany 

lub doleczkowaty, szorstki (Glówki kwiatowe drobne, suche, 
Zólte, pomaranezowe, biale, ezasem ezerwone.). (SSyngenes. 
superflua). | 

Uwaga. Niz6j opisane g gatunki, mieszeza niektórzy w 4 naste- 
pujacych osobnych rodzajach: 

l. EniCHRYSUM Gaert. Kwiatki albo same 2pleiowe, albo nad- 
brzezne w maléjliezbie zeüskie, szezuple; wszystkie rurkowate, 

w 9 zabków wyeiete. Osadnik plaski; juz nagi, doleczkowaty, juz 
plewkami wloskowatemi okryty. Puch z jednego rzedu szorstka- 
wych wlosów zlozony. Gnaph. arenarium. 

2, GNAPHALIUM Z;,, Kwiatki rurkowate, nadbrzezne zeüiskie, li- 

czne, wielorzedne, b. szezuple, zabkowane; $rodkowe 2plciowe, 

w Szabków wyciete. Kielich jajowaty. Puch z jednego rzedu 
wlosów prawie-gladkich utworzony. Osadnik plaski, nagi. Gm. 
sylvaticum, luteo-album, uliginosum. 

3. FILAGO AL. Glówki kwiatowe niemal Sgraniaste. Osadnik 
szezuply, przedluzony, w wiérzcholku nieznaeznie zgrubialy, lu- 
skami i plewkami dachówkowato-okryty. Kwiatki zewnetrzne 
zeüskie, b. szezuple, miedzy luskami pojedynezo osadzone; srodko- 
we liezne, 2pleiowe, rurkowate, w 4 lub 5 zabków wyciete. Puch 

zewneirznych zwykle zaden: $rodkowych wlosisty, trwaly. Gna. 
germanicum, montanum, arvense. 

4. ANTENNARIA Zi. Br. Kwiatki zeriskie 1 2pleiowe, na osobnych 
indywiduach; wszystkie rurkowate, w 9 zabków wyciete; Zeriskie 
sa rodzajne i maja blizne rozdwojona, puch wlosisty o promie- 
niach równych; 2pleiewe sa plonne, z hlizna niewyksztalcona, 
i puchem paleezkowato-zgrubialym. Osaduik wypukly, doleczko- 
waty. Gnaph. dioicum. 

844. G. ARENARIUM : foliis semiamplexicaulibus albo lana- 
(KK. piaskowa) — tis, inferioribus spathulatis, superiori- 

bus lineari lanceolatis, panicula co- 
rymbosa, squamis anthodii subglobosi 
patulis oblongis nitidis aureis. 

Gnaphalium arenarium Lin. Willd. 
Spec. MI. 1867. .Pollich, Palat. n. 188. 
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Roth, Flor. Germ. lI. 309. Hayne, . 
Arzneig. V.tab. 5. .Bess. Gal. II. 178. 
Spreng. Syst. IIT. 474. SchMech. Berol. 
I. p. 428. Kluk, Dykce. 1.31. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 163 , f. 891. Gna- 
phalium foliis lanceolatis inferioribus 

obtusis, caule herbaceo simplicissimo, 
corymbo composito Lin. Flor. Suec. 
n. (38. KElichrysum arenarium DC. 
Flor. fran. n. 3113. Prodr. VI. 184. 
Wimmer, Flor. Siles. Y. 221. Kunth, 

Flor. Berol. 1. 551. Dietrich, Flor. 

AMarch. 466. IKocanki zólte: Stoechas 
citrina Syren. stron. 1354. 

8 Pomaranezowa, aurantiacum: capitu- 

lis dense approximatis conglobatis 
aurantiacis Pers. Syn. Il. 418. 

Na polach piaszezystych , na wzgórkach, [nie- 

dzach, nad brzegami lasów suchych. Kwitnie w lip. 
sierpn. wrzes. ^| 

Cala roslina, prócz kwiatów, miekkim, szarym, welniastymn 
kutnerem gesto pokryta. Korzeü ma pionowy, twardy, prawie- 

drzewiasty, zóltawo-brunatny. LLodyge pojedyneza, czasem gale- 
zista, walcowata, twardawa, juz prosto-wzniesiona, juz mniéj wie- 
céj podnoszaca sie, '/,—1 stope wysoka. Liscie rozrzucone, bez- 
ogonkowe, najnizsze i korzeniowe lopatkowate, wyzsze lanceto- 
wato-równowgzkie, zupelnie cale, tepe, 1—3 cal. dlugie.. Glówki 

kwiatowe w baldaszkogron wiérzcholkowy, pojedynezy lub gale- 

zisty ulozone, drobne (okolo 3 lin. d), okraglawo-jajowate, cy- 
irynowo-zólte, przyjemnym. miodowym zapachem odznaczajace 
sie. Najnizsze luski kielicha krótsze, prawie-]ajowate; wyzsze prze- 
dluzone, wszystkie tepe, blonkowate, cale, gladkie, l$niace i tro- 
che rozlozyste. Kwiatki wszystkie 2pleiowe, rodzajne. Puch bru- 

' dno-bialy, niemal kwiatkom równy, niewyrazuie szorstki. Osadnik 
nagi, doleezkowaty. Odmiana majaca kwiaty pomaraniczowe, cza- 

sem rdzawo-zólte, drobniejsze. okraglawe, gesciéj skupione, dosé 
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. Czgsto sie przytrafia. Suche i niewiedniejace glówki kwiatowe téj 
rosliny, zjednaly jéj w niektórych okolicach nazwe néesmiertelnika. 
-Dawniejsza medycyna zalecala ja (flor. stoechadis citrinae) w wie- 
lu chorobach; pózniéj jednak wyszla z uzycia i calkiem zaniedba- 
n3 zostala. W ostatnich dopiero ezasach, z do$wiadezeü w Ros- 
syi czynionych, przekonano sie, ze kocanka piaskowa moze sie 
uzywaéz pomyslnym skutkiem w aiektórych cierpieniach skórnych. 

845. G.svrvATICUM: caule herbaceo erecto simplicissimo 
(K. lesna) folioso tomentoso, foliis lineari-lance- 

olatis linearibusve, subtus aut utrin- 

que lanatis, capitulis sessilibus axilla- 
ribus, involucro squamis margine fu- 
scis. 

Gnaphalium sylvaticum Lin. Wah- 
lenberg. Flor. Lapp.n. 380. DC. Flor. 
fran. n. 3116. Ejusd. Prodr. VI. p. 
232. Spreng. Syst. IIT. p. 479. Dietrich, 
Flor. March. 461. Gnaphalium caule 
simplieissimo, floribus sparsis Zim. 
Flor. Suec. n. 439. Vilago foliis line- 
aribus, alis. spiciferis Haller, Helv. n. 
148. 

a Prosta, rectum: capitulis sparsis axil- 
laribus distantibus, folis angustiori-. 
bus supra denudatis. Gnaph. rectum 
Smith, Brit. Willd. Spec. III. p. 1885. 
Schlech. Berol. Y. 429. Bess. Gal. Yl. 
180. Lorek, Flor. Pruss. tab. 163, fig. 
893. Gnaph. sylvaticum Scop. Carn. 
n. 1046, tab. 56,  Krock. Siles. IL. m. 
1377. Pers. Syn.ll. 421. Schk. Handb. 
III. iab. 243. i 

g Brunatnawa, fuscatum: capitulis ap- 
proxima(tis, foliis sublanceolatis utrin- 
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que tomentosis. Gnaphalium fusca- 
tum Pers. Syn. 1L. 421. Gnaph. syl- 
vaticum Smith, Brit. Willd. Spec. YII. 
1884. Hoffm. Germ. V. 438. Bess. Gal. 
IL 180. Gnaph. strictum | ZMoench. 
Meth. 516. Gnaphalium norvegicum 
Win. Flor. Siles. 1. 219. 

Przytrafia sie dosé ezesto w lasach, gajach, za- 

roslach. Kwitnie w lip. sierpn. wrzes. ?] 
Korzer z krótkich, pojedynezych, ezarniawo-brunatnych wló- 

kien zlozony. Eodyga na stope lub póltory wysoka, u dolu zwykle 
nieco skrzywiona, wy2éj wyprostowana, zupelnie pojedyncza, li- 
$ciem okryta, i bialym, welniastym kutnerem otulona. Liscie roz- 
rzucone, dolne cokolwiek szersze (przeszlo 2 lin.), lancetowate; 

wyzsze równowazkie, coraz krótsze, szczuplejsze; wszystkie z brze- 
giem calym, troche spiczaste, z wiérzchu zwykle gladkie, pod spo- 
dem bialo-kutnerowate. Glówki kwiatowe w katach lisci pojedyn- 
czo, po dwa lub po kilka umieszezone; sa bezszypulkowe lub na 
szypulkach krótkich 1 wszystkie razem tworza niby klos wiérzchol- 
kowy, pojedynezy lub troche u dolu galezisty, lisciami przeplatany. 
Kielich jajowaty lub walcowaty, sklada sie z lusek dachówkowa- 
tych, przytulonych, z których najnizsze sa krótsze 1 troche welni- 
ste; wyzsze ezyli wewnetrzne stopniowo coraz dluzsze, zielonawe, 
tepe, w wiérzcholku brunatne, po brzegach sucha, bialawa blon- 
ka obwiedzione. Puch szorstkawy. 

Odmiana druga (8), za osobny niekiedy uwazana gatunek, ma 
lodyge zwykle nizsza, grubsza; li$cie cokolwiek szersze, i czesto 

z obudwu stron kutnerowate; luski kielicha brunatne, w wiérz- 

cholku niemal ezarne, glówki kwiatowe bardziéj zblizone. 

846. G. LUTEO-ALBUM: herbaceum albo lanatum, caule ere- 

(K. blado-Zólta) — cto subsimplici aut diffuso ramoso, 
folis semiamplexicaulibus, inferio- 
ribus spathulatis obtusis subrepan- 
dis, superioribus lanceolatis, capitu- 
lis terminalibus glomerato-cymosis, 
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involueri squamis scarioso piss 
| straminelis acuminatis. 

Ir Gnaphalium luteo-album L. Willd. 
Spec. MI. 1871. .Pollich, Palat. n. 

484. Roth, Flor. Germ. 1I. 311. 

Krock. Siles. 1l. n. 1974. tab. 38. 

Hoffm. Flor. Germ. M. 137. Pers. 
Syn.M. 420. DC. Flor.fran.n. 3114. 
Jjusd. Prodr. VI. p. 230. Bess. Gal. 
II. 179. Schlech. Berol. Y. 499. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 164, fig. 898. 
Kunth, Berol. Y. 352. Dietrich, Flor. 

— March. 461. Gnaphalium congloba- 
tum Lamar. Flor. fran. Helichry- 
sum conglobatum JMoench , Meth. 5t 6. 

Augen luteo-album Jeichenb. 

- Przytrafía sig na polach wilgotnych , plaszezy- 
stych, nad brzegami rzék i jezior (w Sandomir. Ma- 

zowiec.). Kwitnie w sierpn. wrzes. (*) 
Dorasta ?/;—1 stopy, i caly jest miekka, biala welna okryty. 4,ody- 

ge ma juz pojedyneza, juz zaraz od nasady na galezie cienkie, podno- 
szace sie podzielona. Liscie dolne tepe, lopatkowato-rozszerzone; 
wyzsze lancetowate, nasada nieco pret otulajace i troche Spiczaste. 
Glówki kwiatowe drobne, okraglawe, na wiérzcholku lodygi ze- 
brane w geste kupki, baldaszkogron $cisniony tworzace. Zewne- 
irzne luski kielicha blado-zielonawe, nieco welniste; wewnetrzne 

przedluzone, nagie, suche, l$niace, prawie-przezroczyste, plowo- 

ióltawe czyli slomiané] barwy. Nasiona $wiatlo-orzechowe. 

847. G. uriGINosux: eaule herbaceo diffuse ramoso lanato, 

(K.bagnowa) folis lineari lanceolatis linearibusve 
praesertim floralibus subtomentosis , 
capitulis in glomerulos subglobosos 
terminales foliüs stipatos conpestis, 
involucri squamis oblongis subsca- 
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riosis rufo-füscis obtusiusculis, achae- 
niis laevissimis. ' 

Gnaphalium uliginosum Zn. Willd. 
Spec. III. p. 1891. Scop. Carn.n. 1049. 
Pollich, Palat. n. €81. Roth, Flor. 

Germ. ll. 313. Pers. Syn. II. 421. 
JDC. Flor.fran.n. 3117. Ejusd. Prodr. 
VI. p. 230. Bess. Gal.lTl. 181. ScAlech. 
Berol. p. 430. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
163, f. 894. Dietrich, Flor. March. 

467. Gnaphalium caule ramoso dif- 
fuso, floribus confertis terminalibus 

Lin. Flor. Suec. n. 140. Gnaph. ramo- 
sum Lamar. Flor. fran. Gnaph. aqua- 
ticumAMller, Dict. Helichrysum uligi- 
nosum AMoench, Meth. Gnaph. elomera- 
tum et uliginosum .Krock. Siles. II. n. 
1378 et squ. 

Wyrasta w miejscach wilgotnych, piaszezystych, 
woda zalewanych, nad brzegami jezior , bagien, ro- 
wów. Kwitnie w sierp. wrzes. (3) 

Bywa na pól stopy lub troche wiecé] wysoki. Odznacza sie 
lodyga zwykle bardzo rozgaleziona, o galeziach podnoszacych sie, 
rozpierzchlych, weina biala, miekka okrytych. Liscie równowazko- 

lancetowate, u dolu szczuplejsze, troche $piczaste, mniéj wiecéj 
kutnerowate, niekiedy jednak sa prawie-gladkie, szaro-zielonawe. 

Glówki kwiatowe drobne, rdzawo-zólte, na wiérzcholku lodygi 
i galezi w gestych kupkach, lisémi otoczonych zebrane. Zewne- 
trzne luski kielicha. zielonawo-brunatne, kutnerem mniéj wiecéj 
okryte; wewnetrzne dluzsze, lancetowate, troche spiezaste, suche, 

brudno-zólte. Owoc gladki. Trafiaja sie Visit majace lodyge 
niemal pojedyneza. 

848. G. cERMANICUM: foliis lineari -lanceolatis, capitulis in 
(KK. dwudzielna) glomerulos globosos ad dichotomias 
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"co 

aut apices ramorum sitos dense con- 
fertis, squamis involucri aristatis, in- 
timis acuminatis. 

Filapo germanica Jin. Spec. Pol- 
lich, Palat. n. 830. Roth, Flor. Germ. 
II. 369. Scop. Carn. n. 1030. Gaertn. 
de fructib. 1T. p. 404, tab. 166, fig. 8. 
DC. Prodr. VY. p.947. Schk. Handb. 
III. zab. 266. Wimm. Flor. Siles. Y. 
218. Dietrich, Flor. March. A68. Fi- 

lago caule dichotomo, corymbo' sphae- 
rico, in angulo sessili Zaller. Helv. 

n. 153. Filago vulgaris Lamar. Flor. 
fran. Filago rotundata AMoench, Meth. 
51. Gnaphalium germanicum Willd. 
Spec. III. p. 1894. .DC. Flor. fran. n. 
3118. JBess. Gal.lL. 181.  Schlech. 
Berol.Y. 430. Hoffm. Flor. Germ. M. 
139. Lorek, Flor. Pruss. tab. 163, fig. 

895. Impia germanica DF. Comp. 
Flor. Germ. IIl. 342. Gifola vulgaris 
Cassini. 
Piramidalna, pyramidatum: folis ob- 
longo-spathulatis. Gnaphalium pyra- 
midatum Willd. Spec. III. p. 1895. 
Filago pyramidata Lin. Spec. 

Na polach, ugorach; mianowicie po zeiwie miedzy 

rzyskiem, w niektórych okolicach b. pospolity. Kwi- 

tnie w sierpn. 1 w poczatkach jesieni. (7) 
Lodyga u tego gatunku prosto-stojaca, u dolu zwykle pojedyn- 

cza, w górze dwudzielna, ezasem jednak rozpierzchlo-galezista, 

gestym, bialym, miekkim kutnerem bardziéj lub mniéj okryta, 

pól stopy, albo nieco wiecéj wysoka. Liscie zwykle gesto osadzo- 

ne, lancetowate, u dolu cokolwiek szezuplejsze, Spiczaste, pospo- 
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$cie do lodygi przytulone i podobniez kutnerem porosle, z brze- 
giem nieznacznie falisto-zmarszezonym. Glówki kwiatowe drobne, 
jajowate, na wiérzcholku galezi, tudziez w ich rozdwojeniach 
w okraglawych, $cislych kupkach "wyrastajace, bezszypulkowe, 
brudno-zólte. Luski kielicha przytulone; najnizsze okryte kutnerem, 
wyzsze lancetowate, w wiérzcholku szydelkowato-spiczaste, suche, 

smuga zielonawa, podluzna na grzbiecie nacechowane, w wiérz- 
cholku biale lub brudno-czerwonawe. Odmiana wyzé] przytoczo- 
na, stanowigca dawniéj osobny.gatunek, ma lodyge zwykle od 
nasady galezista, liScie szersze, prawie podluzno-lopatkowate, 
glówki kwiatowe niewyraznie 5graniaste. 

849. G. moxTANUM: caule superne dichotomo, foliis line- 
(K.górna) ^ arilanceolatis abbreviatis tomentosis 

adpressis, capitulis paucis subspicato- 

ageregatis, involucri squamis basi to- 
mentosis superne subscariosis glabra- 
tis subacutis. 

Filago montana Lon. Spec. Pollich, 
Palat. n. 8831. Roth, Germ. 1l. 312. DC. 
Prodr. VI. 248. Gnaphalium monta- 
num Willd. Spec. MI. p. 1896. DC. 
Flor. fran. n. 3191... Schlech. Berol. I. 
431. Bess. Gal. 1l. 182. Lorek, Plor. 

Pruss. tab. 164, f. 896. Xerotium 

montanum JF. Comp. II. 344. Logfia 
lanceolata Cassini. 

Na piaszczystych, wzgórkowatych i nieurodzaj- 

.nych polach, czasem w lasach suchych, iglastyeh. 

Kwitnie w sierpn. wrze&. (*) 
Ma lodygi szezuple, !/5—1 stope wysokie, u dolu scd 

w górze dwudzielne, czasem zaraz od nasady galeziste 1 wiecho- 

wate, welniastym kutaerem okryte. Liscie drobne, zwykle do 1o- . 

dygi scisle przytulone, lancetowate lub równowazko-lancetowa- 

te, Spiczaste, welniste. Glówki kwiatowe stozkowate, .drobne, 

ióltawe, bez szypulek; ulozone sq $cisle w kupkach, w rozdwoje- 

Tom II. 48 
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niach galezi, na ich wierzcholkach osadzonych. dLuski najnizsze 
kutnerowate, wyzsze czyli wewnetrzne przedluzone, gladkie, su- 

che, slabo $piczaste. 

850. G. ARVENSE: caule erecto paniculato, foliis lanceola- 

(K.polna) ^ tis mollissime lanatis, capitulis 3 —6 ag- 
gregatis lateralibus terminalibusque vix 
spicatis, involucri squamis dense lanu- 
ginosis apice summo mucronatis. 

Filago arvensis Ln. Spec. Scop. Carn. 
n. 1051. JPollich, Palat. n. 833. Roth, 

Flor. Germ. YI. 313. DC. Prodr. VI. p. 
248. Gnaphalium arvense Willd. Spec. 
III p. 1897. DC. Flor. fran. n. 3119. 
Dess. Gal. II. 181. Schlech. Berol. T. p. 
431. Spreng. Syst. 1I. 481. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 164, fig. 897. Filago panicu- 
lata hirsuta Lin. Plor. Suec. n. 781. Fi- 
lago panieulata JMoench, Meth. 51. 
Achariterium arvense 5 F. Comp. Flor. 
Germ. ll. 346. Oglifa arvensis Cassini. 

Na polach, odlogach 1 wzgórkach piaszezystych. 
Kwitnie od lipea do jesieni. (3) 

Odznacza sie gesta, szaro-bialawa, miekka welna, która wszy- 

stkie niemal czesci téj rosliny okrywa. Ma lodyge od 3 lub 4 cali 
do póltory stopy wysoka, prosto-stojaca, u dolu pojedyneza, w gó- 
rze wiechowato-rozgaleziona, o galeziach prostych. Li$eie prawie 
równowazko-lancetowate, do lodygi mniéj wiecé] pvzytulone, 
cokolwiek spiczaste. Glówki kwiatowe liczne, zebrane po kilka 
w kupki geste, z katów lisci i na wiérzcholku galezi wyrastajace, 
bezszypulkowe lub o króciutkich szypulkach; wszystkie razem 
tworza niby grono lub klos rzadki, cala wyzsza czesé lodygi 1 ga- 
lezi zajmujacy. duski kielicha przytepione, i wszystkie bialawym 
kutnerem zewszad okryte. Jestto jeden z pospolitszych gatunków. 

851. G. nrorcuw: sarmentis procumbentibus , caulibus flo- 
(K. ubwap) | idis simplicissimis , foliis inferioribus spa- 
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thulatis, superioribus linearibus, omnibus 
subtus saltem tomentosis, corymbo ter- 

minali simplici, involueri squamis colora- 
tis laevibus obtusis, floribus dioicis. 

Gnaphalium dioicum n. Willd. Spec. 
IIL p. 1882. Enum. Berol. p. 861. Scop. 
Carn. n. 1044.  Pollich, Palat. n. 185. 
Both, Flor. Germ. M. 311. Hayne, Azneig. 
V. tab. 6. DC. Flor. fran. n. 3123. Bess. 
Gal. 1. 179. Schlech. Berol. I. 428. Spreng. 
Syst. lI. p. 471. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
163, fig. 892. Gnaphalium caule simpli- 
cissimo, corymbo simplici terminali , sar- 

mentis procumbentibus Ln. Flor. Suec. n. 
1936. Antennaria dioica Gaertn. de fructib. 
II. p. 410, tab. 167, fig. 3. DC. Prodr. VI, 

p.269. Wim. Siles. l.p. 220. Dietrich, 
Flor. March. 470. Elichrysum montanum 
flore rotundiore purpureo et albo Vall. 
Paris. p. 48. 

Przytrafia sie do$é czesto na wzgórkach, w za- 

roslach, w lasach 1 gajach suchych. Kwitnie od 
czerwca do wrzesnia. ^] 

Ma korzeü perzowaty, puszezajacy liezne, na ziemi rozpostarte 
i lisciami okryte rozlogi.. Lodygi pojedyneze, 3—98 cali wysokie, 
miekkin, bialym, welniastym kutnerem zewszad okryte. Liscie 

rozlogowe i z korzeni wyrastajace, liczne, lopatkowate, zupelnie 

cale, z wiérzchu szarawo-zielone, pod spodem bialo-kutnerowate; 
lodygowe naprzemianlegle, prawie- równowazkie , przytulone, 
mniéj wiecéj welniaste. Glówki tworza baldaszkogron pojedynezy, 
wiérzcholkowy, scisniony; w indywiduach zeüskich bardziéj sa po- 
dluzne, cokolwiek wieksze, 1 zwykle dluzéj szypulkowe, pieknéj 
rózowéj barwy; w mezkich ezyli plonuych sa okraglejsze, o szy- 
pulkach krótszych 1 zazwyczaj $niezno-biale. Najnizsze luski kieli- 

cha zielonawe, kutnerowate; wewnetrzne przedluzone, tepe, su- 
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che. Puch szorstki; w mezkich kwiatkach w wiérzcholku niezna- 
cznie paleczkowato-zgrubialy. Dawniejsza medycyna do lekarskich 
roslin ten gatunek liczyla. 

365. TANACETUM. WROTYCZ 

Kielieh z drobnych, przytulonych, daehówkowato na sie- 
.bie zachodzaeych lusek uformowany. Kwiatki albo wszyst- 
kie 2pleiowe, rurkowate, w 5 zabków wyciete; albo nadbrze- 
Zne Zenskie, szezuple, 3 lub 4zabkowe. ÓOsadnik nagi. Ziar- 
mà kaneiaste, brzezkiem blonkowatym , krótkim , zwykle 

zabkowanym uwienezone (Glówki kwiat. polkuliste.). (Synge- 
nes. superftua). 

852. T. vurGARE: caule herbaceo erecto glabro, foliis gla- 
(W. pospolita) briusculis bipinnatipartitis , rachi lobis- 

que inciso-serratis, corymbo polycepha- 
lo, involueri squamis intimis apice sca- 

 riosis obtusis, pappo brevi aequali 5lobo. 
Tanacetum vulgare Lin. Willd. Spec. 

III. p. 1814. Scop. Carn. n. 1031. Pol- 
lich, Palat. n. €(9.. Roth, Germ. IT. 308. 

Gaertn. de fructib. tab. 165, f. T. Hayne, 
Arzneig. I. tab. 6. DC. Flor. fran. m. 
3225. Ejusd. Prodr. VI. 128. Bess. Gal. 
II. 176. Spreng. Syst. III. p. 486. Schlech. 
Berol. Y. p. 426. Kluk, Dyke. IIL 111. 
Lorek., Plor. Pruss. tab. 163, f. 890. 

Dietrich, Flor. March. 465... Kunth, Be- 

rol. I. 350. Tanacetum foliis bipinnatis 
incisis serratis Lin. Flor. Suec. n. 730. 
Tanacetum foliis pinnatis, pinnis semi- 

pinnatis acute dentatis Haller, Helv. mn. 

132. Wrotycz: Athanasia v, Tanacetum 
Syren. stron. 811. 
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B Kedzierzawa, crispum: foliis magis inci- 
sis et crispatis. 

Wyrasta przy wsiach, w meh. czasem na 
miedzach, w zaroslach, niekiedy nad brzegami rzék 

. i strumieni. Kwitnie od lipe. do wrzes. ^| 
Ma lodyge prosto-stojacg, na. 3 lub 4 stopy wysoka, pelna, 

kaüiciasto-walcowata, smugowana, gladka, u dolu niemal poje- 
dyneza, w wiérzcholku w baldaszkogron rozgaleziona. Liscie na- 
przemianlegle, obszerne, prawie-bezogonkowe, ciemno-zielone, na 
liczne czesci gleboko rozciete; czesci te znowu pierzasto sq wcina- 

ne; powierzchnia ich jest gladka, w mlodosci tylko gdzieniegdzie 
rzadkim, nietrwalym kutnerem okryta. Glówki kwiatowe zlocisto- 
Zólte, pólkuliste, w obszerny baldaszkogron na wiérzcholku lodygi 
zebrane; w katach jego rozgaleziet znajduja sie gdzieniegdzie dro- 
bne, lancetowate, pilkowane przysadki. £uski kielicha na brzegu, 
mianowicie w górze, széroka, sucha blonka opasane; wszystkie do 
siebie przytulone. Kwiatki liczne, b. drobne, $cisle; nadbrzezne 
szczuple, zeüskie, w 3 zabki wyciete. Ziarna króciutkim, karbo- 
wanym brzezkiem uwieüczone. Zapach caléj rosliny, mianowicie 
li$ci 1 kwiatów moeny, dosé przykry, smak korzenny, bardzo gorz- 
ki. Przypisuja jéj wlasno$ei lekarskie: szezególniéj przeciw ro- 
bakom skutecznym ma byé s$rodkiem. W ogrodach daje sie czesto 
widziéc odmiana kedzierzawa, która pospólstwo zwykle pizmem 
zowie; listki u niéj sq szersze, drobnié] wceinane i kedzierzawe, 
zapach lagodniejszy. 

853. T. BALsAMITA: herbaceum erectum velutino- pubes- 
( W. pwonia) ^ cens, folis ellipticis indivisis serratis 

inferioribus petiolatis, superioribus 

sessilibus basi auriculatis, capitulis in 
corymbum laxum dispositis longe pe- 
dicellatis. 
Tanacetum Balsamita L. Spec. Schk. 

Handb. III. tab. 240. Hane, Arzneig. 
II. tab. 3. .Kluk, Dykc. II. 111. Ta- 

nacetum foliis ovatis integris serratis 

Haller, Helv. n. 193. Balsamita vul- . 
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garis Willd. Spec. III. p. 1802. Enum. 
Berol. p. 858. Spreng. Syst. III. p. 
45. Balsamita suaveolens Pers. Syn. 
II. p. 408. Dalsamita major Desfont. 

DC. Flor. fran. n. 3222. Pyrethrum 
Tanacetum .DC. Prodr. VI. p. 63. 

Dziko ro$nie w poludniowych krajach Europy; 
u nas w ogrodach wiejskich pod nazwiskiem piwo- 
nil wszedzie sig utrzymuje. Kwitnie w sierpn. 2] 

Odznacza sie moenym, balsamieznym, dosé przyjemnym zapa- 
chem. Liscie dolne dlugo-ogonkowe, eliptyczne, szérokie, tepe, na 

brzegu pilkowane; wyzsze male, bezogonkowe, w nasadzie czesto 
we dwie klapki wciete; wszystkie delikatnym, przytulonym ku- 
tnerem okryte, w dotknieciu miekkie. Fodyga na stope lub wiecéj 

wysoka, prosto-wzniesiona, w górze galezista. Glówki kwiatowe 
zólte, pólkuliste, na wiérzcholku lodygi 1 galezi rzadki baldaszko- 
gron tworza. Ziarna podluzne, króciutka, zabkowana . blonka 

w wiérzcholku uwieüczone. Liczy sie do lekarskich roslin. 

366. ARTEMISIA. 5YLICA. 

Kielich ogólny jajowaty lub prawie - kulisty, z listków 
drobnyeh, przytulonyeh, podluznyeh, daehówkowato na siebie 
zachodzaeych ulozony. Kwiatki albo wszystkie 2pleiowe, 

albo nadbrzezne 1rzedne, szydelkowate, w trzy zabki wy- 

ciete i zwykle Zzenskie, Srodkowe za$ o 5 zabkach, 2pleio- 

we, ezasem dla braku zawiazka plonne. ezyli mezkie. . Osa- 

dnik plaskawy lub wypukly, nagi lub wloskari okryty. Ziar- 
na przewrotnie-jajowate, bez puehu, (Glówki kwiat. drobne, 

ülozone w klosy lub grona wieche tworzace. Kwiatki Zólte 
lub ezerwonawe. Liseie weinane). (:Syngen. superflua). 

Uwaga. Besser podzielil ten rodz.na 4 nastepujace podrodzaje: 

1. DRACUNCULUSs: Osadnik nagi. Kwiatki nadbrzezne zenskie, 
rodzajne; $rodkowe 2pleiowe, lecz dla braku zawiazka plonne, np. 

Artem. campestris e dracunculus. 
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2. sERIPHIDIUM: Osadnik nagi. Kwiatki wszystkie. 2plciowe 
i rodzajne. np. Artem?s. maritima 1 inne zagran. 

3. ABROTANUM: Osadnik nagi. Kwiatki nad brzegiem ieüskie: 

posrodku 2pleiowe, wszystkie rodzajne. np. Artemis. vulgaris ei 
 abroianum. 

4. ABSINTHIUM: Osadnik kosmaty. Kwiatki nadbrzezne zeriskie; 
$rodkowe 2plciowe. np. Artemis. absinthium. 

854. A. vuLcAnIS: herbacea erecta, folis subtus albo -to- 

(D. pospolita) mentosis , caulinis pinnatifidis , lobis la- 
ciniatis incisis grosse serratis integrisque, 
summis rameisque sublinearibus intezer- 
rimis, capitulis spicato-paniculatis ovatis 

cernuis demum erectis, panicula foliosa 
patente, involucri squamis exter. incano- 

tomentosis, inter. scariosis, corollis nudis. 

JDC. Prodr. VI. p. 112. Bess. abrot. n. 
33. Artemisia vulgaris Len. Spec. Willd. 
Spec. II. 1845. — Enum. Berol. p. 864. 
Pollich, Palat.n. 182. Scop. Carn.n.1033. 
 Fioth , Germ. 1L. 801.. Gaertn. de fructib. 

II. p. 387, tab. 164, fig. 1. Hayne, Arz- 
neig. Il. tab. 12. .Schlech. Berol. I. 427. 
Kluk, Dyke. Y. 51. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 162, fg. 889. Kunth, Berol. I. 348. 
Dietrich, Flor. March. 463. Artemisia 

folis pinnatifidis planis incisis subtus 
tomentosis, racemis simplicibus, floribus 
ovatis, radio quinquefloro Lo. Flor. 
Suec. n. (31. Artemisia folis pinnatis 
inferne tomentosis, pinnis acute denta- 

tis, spica paniculata erecta aller, Helv. 
n. 130. Artemis. officinalis Gaterau, Flor. 

Mont. 144. Artemisia officinarum vulga- 
ris major, caule et flore purpurascente 
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Vaill. Paris. p. 15. Bylica: Artemisia 
Syren. stron. 120. 

Rosnie wszedzie przy wsiach, kolo plotów, w o- 

grodach zaniedbanych, na gruzach i w t. p. m. Kwi- 
tnie w lipc. sierpn. 2] 

Bylica pospolita dorasta 3 lub 4, ezasem 5 stóp wysokosci. 
Lodyge ma prosta, twardawa, walcowata, w górze brózdowana; 

zazw.yczaj gladka, mniéj wiecéj brudno-ezerwona i galezista, o ga- 
leziach nie bardzo rozwartych. Liscie naprzemianlegle, plaskie 
iszersze jak u innych naszych tego rodz. gat. z wiérzchu gladkie; 
pod spodem bialym, przytulonym kutnerem okryte; najnizsze czyli 
korzeniowe niemal 2 razy pierzasto-sieczne; lodygowe prawie bez 
ogonków , troche pret otulajace i gleboko na klapki rozciete; 

klapki sa bardziéj lub mniéj weinane; u wyzszych lancetowate 
i pospolicie cale; najwyzsze liscie sq szezuple, niemal równo- 
wazkie, bardziéj $piczaste, 1 zadnych wcieé nie majace. Gló- 
wki kwiatowe liczne, drobne, podluzno-jajowate, bezszypuleczko- 
we, gesto-zebrane, po okwitnieniu prosto-stojace; tworza one klosy 
na galeziach i na wiérzcholku lodygi, a te.skladaja wieche nie- 
kiedy bardzo dluga. Kielich kutnerem okryty; jego luski sa podlu- 
ine, tepe, suche, bloniaste, smuga zielona na grzbiecie oznaczone. 

Kwiatki nieliczne, $rodkowe czerwonawe. Ziarna drobniutkie, 

niemal walcowate, zupelnie gladkie i l$niqce. Osadnik wypukly, 
nagi. Cala roslina mianowicie w glówkach kwiatowych, ma 
smak lekko-gorzkawy, zapach korzenny, balsamiezny; dlatego 
w niektórych krajach, jako przyprawa do potraw sie uzywa. Da- 
wna medycyna wielkie jéj przyznawala zalety. Co do ksztaltu 
lisci, dwie odmiany postrzegam: jedna pospolitsza, ma wciecia li- 
$ciowe przedluzone, równowazko-lancetowate, na pare linij zale- 
dwie szerokie, wiéche okazalsza; druga ma klapki wielkie, wcie- 

cia szérokie (é6wieré cala lub wiecéj), naciete, wieche mniejsza. 
Liscic takze bywaja z wiérzchu ciemno lub $wiatlo-zielone; gló- 
wki kwiat. mniejsze lub wieksze. 

855. A. CAMPESTRIS: suffruticosa, caulibus procumbenti- 
(B. polna) ^ adscendentibus virgatis, folis mem- 

branaceis, junioribus subsericeis, adul- 

tis glabratis, infer. bipinnatisectis, 
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caulinis ad basin 1— 3sectis semiam- 
plexicaulibus, lobis lineari - filiformi- 
bus, medio pinnatisecto, capitulis spi- 
cato-racemosis paniculatis ovatis par- 
vis, involucri squamis ovatis, interio- 
ribus lateribus scariosis. 

JDC. Prodr. VL, p. 96. Bess. dra- 
cun. n. 16. Wallroth, Sched. critic. 
p. 4560. Artemisia campestris Ln. 
Spec. Willd. Spec. III. 1827. Enum. 
Berol. p. 860. Pollich, Palat. n. 180. 
Scop. Carn. n. 1031. Roth, Flor. Germ. 
II: 304. Jayne, Arzne. Y. tab. 9. 
Pers. Syn. V. 410. Schk. Handb. tab. 
240. Hoffm. Germ. II. 135. Spreng. 
Syst. III. p. 491.* Schlech. Berol. Y. p. 
426. Lorek, Flor. Pruss. tab. 162, 

f. 885. Kunth, Berol. Y. 348. Dietrich, 
Plor. March. 463. Artemisia folis 
multifidis linearibus, caulibus procum- 
bentibus Lin. Flor. Suec. n. 432... Ar- 
temisia caulibus procumbentibus , fo- 
lis primis sericeis, adultis viridibus 
pinnatis, pinnis multifidis lanceolatis 
Holler, Helv.n. 131. Abrotanum cam- 

pestre Vaill. Paris. p. 1. Abrotanum 
frutescens Gilib. 

Na piaszezystych polach, na miedzach i wzgór- 
kach, kolo dróg, w lasach suchych, niekiedy na mu- 

- rach starych i dachach.. Kwitnie w koricu lata 1 w po- 
ezatkach jesieni. 5 ̂ ]. 

Korzet pojedynezy, dlugi, brunatny, z substancyi drzewiastéj. 
Lodygi na 1 lub 2 stóp wysokie, nizsza czescia na ziemi lezace 

Tom II. 49 
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walcowate, w górze brózdowane, u dolu twardawe, zazwyezaj 
bruduo-ezerwone, gladkie, znacznie galeziste, o galeziach cienkich, - 

rózgowatych , rozpierzchlych. Liscie lodygowe. prawie bez ogon-. 
ków, pret nieco obejmujace, na szezuple, równowzazkie wciecia 
podzielone; najwyzsze sq zupelnie cale 1 prawie nitkowate; wszy- 
stkie w mlodosci Jedwabistym, szarym wlosem mnié] wiecé] okry- 
te, pózniéj zwykle gladkie, ciemno-zielone. Glówki kwiatowe : 
liczne, drobne (mniejsze jak u poprzedz.), jajowate lub prawie 
kuliste, ciemno-zielone lub. brudno-purpurowe; zebrane sa na 
wiérzcholku lodygi 1 galezi w gronka, dosé dluga wiéche skladaja- 
ce. Dolne luski kielicha jajowate, krótsze; wewnetrzne przedlu- 

ione; wszystkie prawie fepe, gladkie, biala, sucha blonka na brze- 
gu opasane. Kwiatki Srodkowe w wiérzcholku brudno-ezerwo- 
nawe. Osadnik nagi. Liscie wyrastajace z korzenia, maja dosé 
dlugie, kaüciaste ogonki; sa omszone lub gladkie, predko wie- 
dniejace. Wallroth 1 Besser wyliezaja wiele odmian té] rosliny, 
odznaczajacych sie róznym kierunkiem 1i rozgalezieniem lodygi, 

kwiatostanem, lisciem, kwiatowym, ksztaltem i wielkoscia gló- 
wek i t. p. 

856. A. ABSINTHIUM: suffruticosa erecta, foliis sericeo-inca- 

(B. pioclun) ^ nis tripinnatisectis, laciniis lanceola- 
| tis subdentatis obtusis; capitulis par- 

vis racemoso- paniculatis globosis nu- 

tantibus, involucri squamis exteriori- 

bus subsericeis linearibus laxis, inte- 
rioribus rotundatis scariosis subnudis. 

DG. Prodr. VI. j. 125. Ejusd. 

Flor. fran. n. 3226. Artemisia Absin- 
thium Lin. Spec. Willd. Spec. IL. p. 
1844. .Enwm. Berol. p. 863. Scop. 
Carn. n. 1035. Roth, Flor. Germ. M. 

906. rock. Siles. n. 1969. Hayne, 
Arzneig. Vl. tab. 11. Pers. Syn.1I. 413. 
Hojfm. Germ. Y. 136..— Bess. Gal. M. 

1117. Kluk, Dykc. 1. 51. Spreng. Syst. 
IIL p. 495. Schlech. berol. Y. 427. 
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Winner. Flor. Siles. Y. 221. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 162, f. 888. Kunth, 
Berol. I. 849. Dietrich, Flor. March. 

464. Artemisia foliis compositis mul- 
tifidis , floribus subglobosis pendulis, 
receptaculo papposo Lin. Flor. Suec. 

n. (35. Absinthium vulgare Lamar. 
Flor.fran. Y. p. 45. Gaertn. de fructib. 
lI. p. 393, tab. 164. f.'T. .Bess. absinth. 

n. 19. Gmelin. Sibir. Yl. p. 129, f. 63. 
Absinthium officinale JVees. v. Esen. 

Piolun: Absinthium Syren. stron. 3371. 

Przy wsiach, na gruzach, ementarzach, kolo $cie- 

szek, szezególnié) w miejseach suchych, twardych 
i gliniastych. Kwitnie w lipe. sierp. wrze$. ?] et ^5 

Piolun dorasta niekiedy 3 lub 4 stóp wysokosci, i caly | jest si- 
wo-Jedwabistym, przytulonym kutnerem mniój wiecéj okryty. 4£.o- 
dyse miéwa prosto-wzniesiona, czasem podnoszaca sie, w górze 

galezista 1i brózdowana, u dolu twardawa, waleowata. Liscie na- 

przemianlegle, dos szérokte; korzeniowe troisto-pierzasto-sieczne; 
lodygowe pierzasto-wceiete, o weieciach lancetowatych lub podlu- 
Znych, szerszych lub wezszych, juz slabo-spiezastych, juz prawie 
tepych, z brzegiem calym lub nacietym. Glówki kwiatowe liczne, 

drobne, prawie-kuliste i troche zwisle, zólte; tworza one rzadkie, 

niemal jednostronne grona, wyrastajace z katów lisci na lodydze 
i galeziach, 1 do$é obszerna wieche skladaja. W nasadzie szeze- 

gólnych szypulek znajduja sie przysadki od nich dluzsze, lanceto- 
wate albo równowazkie. Zewnetrzne luski kielicha równowazkie 

1 w wiérzeholku tylko blonkowate; wewnetrzne krótsze, podlu- 
zno-okrgglawe, tepe, széroka, przezroezysta blonka obwiedzione. i 

Na osadniku geste, dlugie, szezeciniaste plewki. Cala roslina od- 
znacza sie mocnym, aromatycznym zapachem i wielka gorycza; 
medycyna uzywa Jéj oddawna (swmmnitates absinth.) za srodek 
wzmacniajacy. "W fabrykacyi piwa chmiel niekiedy zastepuje. 
Przytrafia sie odmiana majaca liscie zielone, i tylko pod spodem 
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nieco kutnerowate. Szowitz znajdowal na górze Ararat piolun 
iadnéj nie majacy goryezy. - 

857. A.DRACUNCULUS: herbacea glaberrima viridis, caule 
(B. draganek). ^ erecto ramoso, foliis radicalibus api- 

ce trifidis, caulinis lanceolatis line- 

ari-lanceolatisve subdentatis inte- 
gerrimisve , panicula patente, capi- 
tulis racemosis paniculatis globosis 
subpatulis/involucri squamis exter. 
oblongis scarioso - marginatis, inter. 
late ellipticis ad latera scariosis. 

DC. Prodr. Vl. p. 91. Bess. dra- 
eunc, n. 22. Artemisia Dracunculus, 

Lin. Spec. Willd. Spec. III. p. 1848. 
Scop. Carn. n. 1032. Pers. Syn. II. 
413. DC. Flor. fran. n. 3236. 

Ogrodowa, sativa: graveolens et ma- 
sticata saporis acris grati Dess. l. c. 
Dracunculus hortensis Jlackwell, 

Herb. tab. 116. Oligosporus condi- 
mentarius Cassin. (Fran. Estragon). 
Torhun: Dracuneulus hortensis Sy- 
ren. stron. 629. 

8 Bezwonna, inodora: inodora et fere 
insipida Bess. l. c. Artemisia inodora 
Willd. Enwm. Berol. p. 864. Gme- 
lin, Flor. Sibir. 1l. tab. 59 et 60, f. 
1. Spreng. Syst. III. p. 487. 

Dziko ro$nie w Bossyi, od guber. Chersoüskiéj 
do morza Kaspijskiego, nad Donem i Wolga polud. 
podobniez w caléj polud. Syberyi i w okolicach gór 
Altajskich az do Mongolii Chiiskiéj. .U nas w nie- 

Q 
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których ogrodach hoduje sie do uzytku kuchennego, 
pod nazw. estragonu. Kwitnie w sierpn. wrze$. ?| 

Cala roslina jest gladka, i wyrasta czasem na dwie stopy wy- 
soko. Lodyge ma prosto-wzniesiona, galezista, nieco brózdowana, 
licznym li$ciem okryta. Li$cie sa pojedyneze, rozrzucone, krótko- 
ogonkowe, lancetowate, po obu koricach nieco szezuplejsze, po- 
spolicie zupelnie cale, zielone 1 prawie l$niace, pod spodem lner- 
wowe. Glówki liczne, drobne, prawie-kuliste, zielono-Zóltawe; 

tworza gronka wiérzcholkowe i boczne. Zewnetrzne luski kieli- 
cha podluzne; wewnetrzne eliptyczne, sucha blonka obwiedzione. 
Osadnik nagi. Odmiana ogrodowa ma zapach przyjemny, smak 
aromatyczny; pod nazwiskiem draganku albo estragonu uzywa sie 
do przypraw kuchennych. Ocet estragonowy glosne takze ma za- 
lety. (Ogrodnéctwo Zigry. I. 65. Reichart, Ogrod. warzyw. 333. 
Strumillo, Ogrod. póln. wydan. 3, I. 13. Kluk, JDyke. I. 52. Wo- 
dzicki I. 385. ) 

858. A. ABROTANUM: frutescens erectiuscula , foliis inferio- 

(B. boze-drzewko) ribus bisuperioribus simpliciter pin- 
natisectis, lobis floralibusque capilla- 
ceis elongatis, capitulis virgato-pani- 
culatis hemisphaericis nutantibus, 
involucri canescentis squamis albidis 

ovato-lanceolatis, corollis nudis. 

JDC. Prodr. VI. p. 108. Bess. abro- 
tan.n. 14. Artemisia Abrotanum Lin. 
Spec. Willd. Spec. YII. 1818. Enum. 
Berol. p. 859... Scop. Carn. n. 10834. 
Pers. Syn. II. 409. .DC. Flor. fran. 
n. 3243. Hayne, Arzneig. Il. tab. 22. 
Spreng. Syst. II. p.493. Kluk, Dykc. 
IL 50. Artemisia folüs ramosissimis 
setaceis, caule erecto suffruticoso 
Lin. Hort. Cliff. 433. 

Dziko ro$nie w polud. Europie, a podlug Will- 
denowa 1 w Azyi mniejszé. U nas w ogrodach 
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wiejskich wszedzie sig utrzymuje. Kwitnie w koricu 
data. 5 -— | 

Jest krzewinka powszechnie znajoma, odznaczajaca sie lisciem 
na liezne, szezuple, prawie wloskowate wciecia podzielonym. G1ó- 
wki kwiatowe niemal pólkuliste, drobne, zwisle, zólte; tworza 

male na wiérzcholku galezi grona. Kielich omszony. Kwiatki nie- 
liezne. Osadnik nagi. Zapach caléj rosliny moeny, aromgtyczny 
dosé przyjemny, smak gorzkawy. Dawniejsza medycyna przypi- 
sywala jéj skuteczne wlasnosci. 

Oddzial MI. Promieniste (Radiatae Tour). 

367. ERIGERON. PRZYMIOTNO. 

Kielieh podluzny, z lusek szezuplyeh , szydelkowatych , 
nierównyeh dachówkowato ulozony. Kwiatki nadbrzezne 
Zeuskie, liezne, promieniste (a), o promieniach b. szezuplych, 

równowgzkich; Srodkowe rurkowate, foremne, i albo wszyst- 

kie 2pleiowe, albo zewnetrzne zenskie. Osaduik nagi, wkleslo- 

kropkowany. Owoce podluzne, drobue, puchem beztrzoneez- 

kowym, wlosistym , szorstkim uwienczone. (Srodek kwiatu 
Zolty, promienie zwykle fioletowe lub bialawe). (Syngenes. 
superflua). 

859. E. ACRE: piloso-hirsutiusculum, caule erecto folioso 

CP. ostre) superne racemoso, pedunculis lcephalis,, 

foliis oblongis integerrimis, inferioribus basi 

angustatis , superioribus sessilibus, pappo 

achaeniis duplo-longiore. 
— Erigeron acre Lin. Willd. Spec. llL 1959. 
Pollich, Palat. n. (90. Gaertn. de fructib. 

II. 448, tab. 110, f. 3. Roth, Flor.-Gerin. 

(a) Wszedzie tak wyrazamy sie jedynie dla skrócenia; gdyz wtasci- 
wie nalezatoby powiedzicé: kwiatki nadbrzezne jezyczkowate, promie- 

nisto-ulozone. - 
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IL 332. Schk. Handb. tab. 241. Jayne, 
Arzneig. IIl. tab. 30. Pers. Syn. II. 431. 
JDC. Prodr. V. p. 290. Flor. fran. n. 3131. 

, i Bess. Gal. ll. 133. Spreng. Syst. IL p.517. 
-- Sehlech. Berol. l. 482. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 164, fig. 900. Dietrich, Flor. March. 

448. Erigeron pedunculis alternis unifloris 
Lin. Flor. Suec. n. 441. Erigeron vulgare 
Lin. Flor. Lapp. 308. '"Trimorphaea vul- 
caris Cassini, Dict. Inula acris Bernh. Aster 
arvensis coeruleus acris Vaill. Paris. p. 1T. 

Bardzo pospolita roslina na polach suchych, kolo 
 dróg, w ogrodach, czasem w lasach i gajach. Kwi- 

tnie w lipcu i sierpniu. 2]. 3 
Korzeü krótki, pionowy, o wlóknach nielieznych, brunatno- 

ióltawych. Lodyga pojedyneza, ezesto jednak zaraz od nasady ga- 
lezista, walcowata, rysowana, szorstkawa, i zwykle brunatno- 

fioletowa, 1—1 !/; stopy wysoka, zewszad wlosem krótkim, rza- 
dkim, roztwartym, naksztalt szezecinek okryta. Podobnez wloski 

znajduja sie na lisciach, szypulkach i kielichach. Liscie naprzemian- 
lezle. najnizsze tudziez z korzenia wyrastajace, lancetowato-je- 
zyczkowate, u dolu mocno niby w dlugi ogonek zwezone; wyz- 
sze lancetowate, krótsze, bezogonkowe, wszystkie maja brzeg zu- 
pelnie caly, sa szorstkawe i troche spiczaste, 1—4 cal. dlugie. 
Glówki kwiatowe dossc liczne, jajowate (malo co wieksze od ziar- 
na grochu); wyrastaja na dlugich, prosto-stojacych szypulkach 
i tworza niby baldaszkogrony, na wiérzcholku lodygi i galezi osa- 

dzone. "W nasadzie kazdéj szypulki znajduje sie lancetowata, 
w ksztaleie malego liseia przysadka. Luski kielicha szczuple, 
niemal równowazkie, spiczaste i czesto brudno-fioletowe. Promie- 
nie nieliczne, waziutkie, Srodkowych kwiatków  nieprzewyzsza- 
jace, blado-fioletowe albo lila. Ziarna podlugowate, splaszczone, 

rzadka szezeeinka okryte, zaledwie na 1 lin, dlugie. Puch brudno 

2óltawo-szary, z jednego rzedu wlosów miekkich i prawie gladkich, 
od ziarna przeszlo dwa razy dluiszych, utworzony. Cala roslina 
ostregzo smaku, niegzdy$ w medycynie uzywana. 
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860. E. CANADENSE: caule erecto hispido paniculatim ra- 
(P. drobnokwiatowe) mosissimo , foliis lineari - lanceolatis 

ciliatis, involucris cylindricis, ligulis 
conferüs involucro vix longioribus, 
achaenio oblongo breviter pilosulo. 

| Erigeron canadense Lón. Willd. 
à Spec. III. 1954. .Pollich, Palat. n. 186. 

Both, Germ. Il. 331. Pers. Syn. M. 
430. .DC. Flor. fran. n. 3184. Ejusd. 
Prodr. V. p. 289. Bess. Gal. II. 182. 
Spreng. Syst. WI. 517. Schlech. Berol. 
I. 432. Lorek, Flor. Pruss. tab. 164, 

fig. 899. Dietr. Flor. March. 448. Exi- 
geron caule floribusque paniculatis 
Haller, Helv.n. 84. Erigeron panicu- 
latum Lamar. Flor. fran. Moench, 
AMeth.. Inula canadensis Bernhardi. 

Pochodzi z pólnoc. Ameryki, dzi$ wszedzie jest 
pospolita: na polach, ugorach, kolo dróg, czasem na 

gruzach, murach i w lasach. Kwitnie od lipea do 

wrze$nia. (*) 
Kolor caléj rosliny blado-zielony. Eodyge ma wyzsza jak u po- 

przedzajacego, trzech stóp ezasem dorastajaca, prawie pionowa, 
walcowata, brózdowana, u dolu pojedyneza, w górze wiéchowa- 

to-rozgaleziona, krótkiemi, bialemi, roztwartemi szezecinkami po- 
rosla. Li$cie sa liczne, szezuple, lancetowate albo równowazkie, 

czasem równowazko-lancetowate, spiezaste, niemal zupelnie cale, 

po brzegach rzadkim, bialawym wlosem rzesowato-porosle. Gló- 
wki kwiatowe bardzo liczne, kilka razy mniejsze jak u poprzedza- 
jaceego (okolo 2 lin. dlug.), prawie waleowate, na krótkich szy- 
pulkach, w geste gronka miedzy li$ciami zebrane, i wszystkie ra- 

zem wiéche czestokroé bardzo dluga, wiérzcholkowa skladajace. 

Przysadki w nasadzie szypulek waziutkie. Luski kielicha prawie- 
gladkie, równowazkie, blonka bialawa po brzegach obwiedzione. 

Promienie drobniutkie, cielisto-biale; Srodek blado-zólty. Ziarna 
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równowazkie, b. drobne (okolo pótI lin. dlug.), blado-oliwkowe, 
krótka szezecinka okryte 1 puchem brudno-zielonkowato - biala- 
wym uwienezone. Na dobrym gruncie bujno rosnie 1 czasem prze- 
szlo dwóch lokci dochodzi; takie indywidua miewaja lodyge nie- 
kiedy grubosci palca, wiéche nader rozgaleziona, obszerna, na 
lokieé wysoka; na piaskach przeciwnie nie jest wyzsza nad pie- 
dzie, wiéche ma krótka, szczupla i z maléj liczby kwiatów zlozona. 

3868. INULA. OMAN. 

Kielich z lusek liseiastych, nieco nastroszonycli, daehów- 
kowato-ulozony. Kwiatk: nadbrzezne zenskie, bardzo liezne, 
promieniste, 0 promieniach równowagzkieh; $rodkowe rur- 
kowate, w piee zabków wyciete, 2pleiowe. Puch beztrzone- 
ezkowy, i albo jednostajny, z jednego rzedu wlosów szorst- 
kawyeh zlozony; albo dwoisty: tojest zewnetrzny w ksztaleie 
blonki krótkiéj, zabkowanéj, wewnetrzny szezeciniasty. Osa- 
dnik nagi, doleezkowaty, plaski lub troche wypukly. $ro- 

dek i promienie Zólte.  ((Syngen. superflua). 

A. Z lisciem bezogonkowym. 

861. I. mmrA: caule erecto subramoso piloso-hirto , foliis 
(0. hosmaty) sessilibus lanceolato - oblongis rigidis inte- 

gerrimis aut obsolete serrulatis secus ner- 

vos et margines hirtis, capitulis solitariis 
aut subternis corymbosis, involucri squa- 

mis hirtis ciliatis lineari-lanceolatis , exte- 

rioribus interiores superantibus, achaeniis 

olabris. 

Inula hirta Lin. Willd. Spec. II. 2098. 
Jacqu. Austr. tab. 358. Roth, Germ. V. 
328. DC. Prodr. V.p. 466. Flor. fran. n. 
9151. Spreng. Syst. MI. p. 521. .Bess. Gal. 
II. 195. Pers. Syn. W. 451. Lorek, Flov. 

Tom Il. 50 
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Pruss. tab. 167, f. 915. Inula montana 
Pollich, Palat. n. 808. Aster hirtus Scop. 
Carn. n. 1082, tab. 58. Pulicaria hirta 
Presl. 

Na wzgórkach, w zaroslach (W Krakow. San- 
domir.). Kwitnie w lipe. sierpn. 2]. 

Dorasta okolo stopy lub nieco wyzéj. Ma lodyge u dolu po- 
jedyneza, w wiérzcholku troche galezista, prosto-stojaca, walco- 

wata, mnié] wiecéj szorstkim wlosem okryta. Liscie po caléj lody- 
dze rozrzucone, lancetowate, bezogonkowe, slabo-spiezaste, dolne 

dluzsze, ku nasadzie zwezone; wyzsze coraz krótsze; wszystkie 

troche szorstkie i twardawe, na brzegu drobniutkiemi, odleglemi 
zabkami, ezyli raezéj gruczolkami osadzone. Kwiaty nieliczne, na 
samym wiérzcholku lodygi umieszezone (ezesto 1 lub 2), zlocisto- 
Zólte. Kielich sklada sie z listków lancetowato-równowazkich, spi- 

ezastych, calych, w kilka rzedów ulozonych, a zewnetrzne z nich 
sq najdluzsze, rzesowato-kosmate. Szypulki kwiatowe bialawym 
kutnerem okryte. Puch poiedynczy. Ziarna gladkie. 

862. I. eNSIFOLIA: caule erecto glabro apice araneoso sim- 
(O. szezuploliscio- plici 1 —5cephalo, foliis sessilibus line- 

wy) aribus ecalloso-acuminatis multinerviis 

clabris, capituli squamis lanceolatis ere- 

ctis foliosis subtus araneoso-tomentosis. 
Inula ensifolia Lin. Spec. Wild. Spec. 

III. p. 2101. Jacqu. Austr. tab. 162. 
Roth, Flor. Germ. YI. 330. .Pers. Syn. II. 
451. Hoffm. Germ. II. 153. .DC. Prodr. 
V.p. 466. Flor. fran.n.3153. Bess. Gal. 
JL 196. Spreng. Syst. III. 524. Aster 
ensifolius Scop. Carn. n. 1084. 

W zaroslach, w miejscach suchych, górzystych, 

lecz rzadko sie przytrafia (W Sandomir. w Lubel. 
kolo Kazimierza i Janowca.). Kwitnie w lipeu, sier- 
pniu. 2] 
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Dorasta okolo pól lokcia wysokosci. Lodyge ma dosyé prosta, 
pojedyneza lub nieco-galezista, gladka, rysowana, licznemi liscia- 

mi okryta; te sa dlugie, szczuple, równowazkie lub równowazko- 

lancetowate, troche spiczaste, cale, gladkie i twardawe; na brzegu 

wstecznie szorstkie, a na obudwu powierzchniach podluznemi, 
wystajacemi nerwami oznaczone. Glówki kwiatowe zwykle poje- 
dyncze, na wiérzcholku lodygi i galezi (jesli te sie znajduja) osa- 
dzone, zlocisto-Zólte. Szypulki dlugim, rzadkim, bialawym wlosem 
okryte. Listki kielicha lancetowate lub jajowo-lancetowate, mniéj 
wiecéj Spiczaste, a zewnetrzne podobniez maja biale wloski na 

sobie. Puch pojedynezy. 

bd i^ liáciem nasadq, pret otulajgeym. 

863. IL. saLicINA: glabra, caule erecto apice corymboso- 
(O. gladki) | ramoso, foliis semiamplexicaulibus lan- 

eeolatis margine ciliato-scabris apice 
subrecurvis, ramis monocephalis, invo- 
lucri campanulati squamis ovato -lan- 
ceolatis serrulato-scabris apice subrefle- 
xis, achaeniis glabris. 

Inule salicina Lin. Spec. Wil. Spec. 
III. p.2096. Pollich, Palat.n. 805. Foth, 
Flor. Germ. M. 327. Pers. Syn. Il. 451. 
DC. Flor. fran. n. 3150. Ejusd. Prodr. 
V. p. 466. Dess. Gal. II. 195. Spreng. 
Syst. WIL p. 521. Hoffm. Germ. Wl. 153. 
Lorek, Plor. Pruss. tab. 161 , fig. 918. 
Dietrich, Flor. March. 450. Inula foliis 
lanceolatis recurvis serrato-cilatis, flo- 

ribus solitarüs, ramis angulatis Ln. 
Amoen. acad. et Flor. Suec.n. (59. Aster 
salieinus .Allion. Flor. Pedem. n. 109. 
Scop. Carn. Aster folüs glabris ciliatis 
ovatis venosis aller, Helv. n. 16. Aster 

rigidus Moench. Pulicaria salicina Presl. 
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Aster montanus luteus salicis folio ola- 
bro Vaill. Paris. p. 18. 

Przytrafia sie na lakach, pastwiskach, w zaroslach 

(Kolo Warszawy, Radomia 1 Eomzy do$é czesto 
znajdowalem.) Kwilnie wlipe. sierpn. 2]. 

Czasem na lokieó wysoki. Ma lodyge prosto-stojaca, kariciasto- 
brózdowana, gladka, pojedyneza lub w wiérzcholku nieco-galezi- 
stg. Liscie naprzemianlegle, wzdluz caléj lodygi osadzone, lance- 
towate, sSpiczaste, nasada troche pret-otulajace, zazwyczaj mniéj 
lub wiecéj lukowato ku dolowi odgiete, gladkie, twardawe, pod 

spodem zylaste, na brzegu szorstkie 1 drobniutkiemi zabkami opa- 
irzone. Kwiaty nieliczne (zazwyezaj 1, 2 lub 3), wiérzcholkowe, 
dosyé wielkie, ólte, o promieniach nader szezuplych. Listki kieli- 
cha jajowo-lancetowate, mniéj wiecéj Spiezaste, nierówne, cokol- 
wiek nastroszone, zwykle brudno-purpurowe i na brzegu miano- 
wieie w wiérzcholku rzesowate. Puch pojedynezy, bialawy. Owo- 
ce gladkie. 

864. I. rgrENIUM: caule erecto, folis dentatis subtus velu- 

(O. wielki) ^ tino-tomentosis acutis, radicalibus ova- 
tis in petiolum longe attenuatis, caulinis 
semiamplexicaulibus, pedunculis paucis 
monocephalis ad apicem corymbosis, 
involueri squamis exterioribus ovatis 

foliaceis. 
Inula Helenium Lin. Willd. Spec. VII. 

p. 2089. .Hoth, Flor. Germ. II. 324. 

Gaertn. de fructib. YI. tab. 170. Krock. 
Siles. n. 1410. Hayne, Arzneig. VI. tab. 
45. Pers. Syn. II. 450. .DC. Prodr. V. 
p. 463. Flor. fran. n. 3142. .Bess. Gal. 
II. 194. Hoffm. Flor. Germ. ll. 151. 
Spreng. Syst. 1.58. Wemm. Flor. Siles. 
I 917. -Lorek, Flor. Pruss. tab. 161, 

f. 913. Dietrich, Flor. March. 449. Inu- 
la foliis ovatis rugosis subtus tomento- 
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sis, calycum squamis ovatis n. Amoen. 
Acad. et Flor. Suec. n. (55. Aster He- 
lenium Scop. Carn. n. 1078. — Aster of- 
fieinalis Allion. Flor. Pedem. m. 105. 

Aster fohis ovato-lanceolatis serratis 
subtus tomentosis , calycinis ovato-lan- 
ceolatis maximis Zaller, Helv. m. 12. 

Corvisartia Helenium AMerat et Cassini. 
Aster omnium maximus , Helenium di- 

ctus Vail. Paris. p. 18. Oman: Enula 
campana (Syren. stron. 58. 

W miejscach cienistych , wilgotnych (W Krakow. 
Sandómir. Lubelsk. Mazowiec.). Kwitnie w lipcu, 
sierpniu.. 2] — . 

Najwiekszy tego rodzaju gatunek. Ma lodyge niekiedy na 2 
lub 3 lokcie. wysoka, galezista, waleowata, brózdowana, gestym 

wlosem naksztalt kutneru okryta. Li$cie korzeniowe obszerne, 

ogonkowe, jajowo-podtuzne, niemal tepe, lodygowe mniejsze, 
nasada pret-otulajace , jajowate , nieco-$piczaste; wszystkie na 
brzegu nieregularnie-zgbkowane, z.wiérzchu zielonawe, nerwi- 

-ste, nieco-pomarszezone, pod spodem szarym, miekkim kutne- 
rem porosle. Kwiaty wiérzcholkowe, bardzo wielkie, zólte. Li- 

-stki kielicha jajowate, Spiezaste, szérokie, kutnerowate. Ziarna 
-podluzne, gladkie, puchem pojedynezym uwieüczone. Gorzki, 
aromatyczny korzen téj.rosliny, uzywa sie w medycynie pod na- 
zwiskiem Jelenium s. .Enula. Campana. 

865.I. BRrTANICA: caule erecto villoso apice corymboso 
(O. pospolity) 3—-5cephalo, foliis longe-lanceolatis re- 

mote denticulatis subtus villosis, imfimis 

basi attenuatis, superioribus dilatatis 
semiamplexicaulibus, involucri squamis 
linearibus laxis achaeniisque hirsutis. 
Inula britannica.Lzn. Spec. Willd. Spec. 

III. p. 2090. Roth, Germ. IL. 325. Sch£. 
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Handb. tab. 241. Bess. Gal. II. 194. DC. 
Prodr. V. p. A61. Ejusd. Flor. fran. n. 
3148. Spreng. Syst. II. 522. — Schech. 
Berol. Y. 439. .B.F. Comp. II. 360. .Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 161 , fig. 914. Die- 
trich, Flor. March. 450. Inula foliis lan- - 
ceolatis serratis subamplexicaulibus sub- 

tus villosis, caule ramoso erecto Ln. 

Flor. Suec. n. (56. Aster britannicus 
Allion. Flor. Pedem. n. 112. Inula hir-. 
ta.Lin. Pollich, Palat. n. 806. Aster pa- 
lustris luteus, folio longiori lanuginoso 
Vaill. Paris. p. 17. 

W miejscach wilgotnych, przy wsiach, okolo ro- 
wów na lakach, pastwiskach, w zaroslach, nad brze- 

gami rzék 1 strumyków. Kwitnie w lipcu, sierpniu 

i wrzesniu. ^] 
Ma lodyge na 2—3 stóp wysoka, walcowata, u dolu pojedyn- 

cza, W górze galezista, szarym, nieco-szorstkim wlosem, mianowi- 

cie w wyZszéj eze$ci porosla. Liscie bezogonkowe, nasada troche 
pret otulajace, lancetowate, slabo-spiczaste lub prawie tepe; ko- 
rzeniowe i nizsze lodygowe w ogonek zwezone: wszystkie z obu- 
dwu stron mniéj wiecéj wloskami porosle, na brzegu albo zupel- 
nie-cale, albo drobniutkiemi, gruezolkowatemi , odleglemi zabka- 

mi opatrzone. Kwiaty zólte, do$é wielkie, na wiérzeholku lodygi 
igalezi wyrastajace, nieliczne, o promieniach szezuplych, dlugich, 
równowazkich, poziomo-rozlozystych. Luski kielicha lancetowato- 
równowazkie lub prawie-równowazkie, $piezaste, cale. Owoce 

drobne, walceowate, szezecinkami okryte, 1i puchem wlosistym, 

szorstkawym uwieüczone. Trafiaja sie indywidua majace zewne- 

trzne Tuski kielicha szérokie, lancetowate, lisciaste. 

Uwaga. Nazwisko gatunkowe téj rosliny br:Wanica, nie jest 
wziete bynajmniéj od Anglii czyli W. Brytanii, gdzie dziko wcale 
nie rosnie, lecz od wyrazu greckiego Bpevevee, którym te rosline 
JDyoskorydes, a pó£niéj Pliniusz à Delechamp oznaczyli. Przypisy- 
wano ]éj niepospolite lekarskie wlasnosci. 
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866. I. PULICARIA: caule paniculato erecto, foliis semiam- 
(0. maly) ^ plexicaulibus oblongis, acutis undulatis 

subintegerrimis villosis, pedunculis mo- 
nocephalis oppositifoliis, capitulis herai- 
sphaericis, radii ligulis brevissimis, pap- 

po exteriore dentato, interiore circiter 

15seto. 
Inula Pulicaria Lin. Spec. Willd. Spec. 

III. 5.3093. Pollich, Palat. n. 804. Roth, 
Germ.1L. 327. Bess. Gal. V. 195. Spreng. 
Syst. III. 521. Hoffm. Flor. Germ. 1. 
152. DC. Flor. fran. n. 93141. Pers. 
Syn. 1T. 450. Schlech. Berol. V. 440. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 167, fig. 917. Inu- 
la foliis undulatis amplexicaulibus, cau- 
le prostrato .Lin. Plor. Suec. m. 758. 
Inula uliginosa S?bth. Pulicaria vulgaris 
Gaertn. de fructib. YI. p. 461, tab. 178, 
f *. DC. Prodr. V. p. 418. Wimm. Flor. 
Siles. Y. 218. Kunth, Berol. Y. 384. .Die- 
trich, Flor. March. 452. Aster pulica- 

ria Scop. Carn. n. 1080.  Allion. Flor. 

Pedem. n. 115. Aster foliis amplexicau- 
libus undulatis hirsutis, radiis brevis- 

simis aller, Helv. n. 80. Aster pa- 
lustris parvo flore globoso Vaill. Paris. 
p. 17. Diplopappus vulgaris BF. Comp. 
II. 569. 

Na miejscach nizlkich, wilgotnych, na pastwiskach 

i wygonach, nad brzegami rzék, stawów 1 strumy- 
ków. Kwitnie w lipc. sierpn. wrzes. (-) 

Roczny ten gatunek omanu, ma glówki kwiatowe liczne, dro- 
bne, niemal pólkuliste, brudno-zólte, odznaezajace sie nader kró- 
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tkim (bo ledwie pót lin. deugim) promieniem; dlatego z piérwsze- 
go wejrzenia zdaja sie byé bezpromieniowe. Korzen sklada sie 
z krótkich, bialawych, twardych wlókien. Eodyga wiéchowato 
prawie od nasady galezista, walcowata, czasem znacznie pogieta, 

juz prosto-wzniesiona, juZ. podnoszaca sie, niekiedy pochyla, kró- 
tkim, drobnym wlosem, mianowicie w mlodosei okryta. Liscie ma- 

le, podluzne, bezogonkowe i nieco pret otulajace, slabo-spiczaste, 
na obudwu powierzchniach kosmate, z brzegiem bardziéj lub mniéj 
falisto.pomarszezonym, lub pogietym. — Euski kielicha. szezuple , 
równowazkie, szarym wlosem okryte. Ziarna maleükie (zaledwie 

1 lin. dlugie), waleowate, krótka szezecinka  porosle i podwójnym 
uwiefczone puchem; zewnetrzny ma postaé drobniutkiéj, blonko- 
watéj, zabkowanéj miseczki; wewnetrzny za$ sklada sie pospoli- 
cie z 8 do 12 dlugich, bialawych, pojedynezych, opadajacych szeze- 
cin. Wielkosé zwyezajna calé] rosliny zaledwie piedzie wynosi; 
rzadko wyzsza Jest nad stope. Glówki kwiatowe, po roztarciu nie- 
przyjemna won wydaja. Gaertner zwazajac na dwoisty puch owo- 
ców, oddziela ten gatunek od r. Znula. 

369. ASTER. ASTER. 

Kielich wielolistkowy, daehówkowaty, nieco nastroszony, 

o dolnyeh listkach zwykle troche roziozystyeh. Kwiatki nad- 
brzezne promieniste , Zenskies Srodkowe rurkowate, w pieé 
zabków wyciete, 2pleiowe. Osadnik plaski, duleezkowaty, 
gladki lub szorstkawy. Ziarna podluzne, splaszezone. Puch 
beztrzoneezkowy, wlosisty, trwaly. (Promienie blekitne, fio- 

letowe, ezerwone lub biale, Srodek zólty). ((Syngenes. super- 
flua). ! 

8067. À. AMELLUS: caule erecto monocephalo aut saepissi- 

(A. zalesny) ^ me simpliciter corymboso , foliis oblon- 
gis acutis integerrimis vel subserratis 
subtrinerviis scabris, involucri squamis 

4—bseriatis oblongis patulis obtusis 
subsquarrosis. 
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Aster amellus Zin. Spec. Willd. Spec: 
II. .2031. Jacqu. Flor. Austr.tab. 435. 
Pollich, Palat. n. 8043. Scop. Carn. m. 
1077. Roth, Flor. Germ. II. 350. Pers. 

Syn. Yl. 444... Spreng. Syst. TII. p. 529. 
Hojfm. Germ. YT. 148. Krock. Giles. II. 
n. 1402. Bess. Gal. II. 190. .DC. Flor. 
fran.n. 9136. Ejusd. Prodr. VI. p.231. 
Schlech. Berol. Y. 491.  Kluk, Dykc. I. 
60. Lorek, Flor. Pruss. tab. 166, f. 912. 
Dietrich, Flor. March. 444. Gwiazdeez- 

ki, jaskierki: Aster atticus Syren. stron. 
1445. 

Przytrafia sig na suchych, wzgórkowatych miej- 
scach, nad brzegami lasów (W okolicach Warsza- 
wy. W obwodzie Eeezyckim. Najobficiéj znajdowa- 
lem w Augustow. kolo Szezuczyna przy wsi Glinki). 
Kwitnie w sierpn. wrzesn. ^| 

Dorasta stopy lub nieco wiecéj. Eodyge ma walcowata, niekiedy 

ezerwonawa, w górze mniéj wiecéj galezista, szorstkim "wlosem 

okryta. Liscie podluzne, nieco $piezaste lub prawie-tepe; nizsze 
w ogonek zwezone, górne bezogonkowe, wszystkie cale, szor- 
sikie, niewyraznie 3nerwowe. Kwiaty na wiérzcholku w balda- 
szkogron ulozone; $rodek ich zlocisto-2ólty, promienie przyje- 
mnéj, blekitnéj barwy. Listki kielicha podluzne, tepe, w nasadzie 
nieco szezuplejsze, szorstkie; wewnetrzne po brzegach blonkowa- 
te, w wiérzcholku zwykle kolorowe. Ziarna wloskami okryte i ru- 
dawym puchem uwieüezone. Czesto lodyga jest pojedyncza, le- 
dwie pól stopy wysoka, jednokwiatowa. 

310. SOLIDAGO. NAWZOC. 

Kielich daehówkowaty, z listkow. podluznych , nierów- 
nych, przytulenych uformowany. Kwiatki nadbrzezne Zen- 

Tom Il. 51 
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skie; proniienistés sródkowé rurkowate, w pice zabków wy- 

ciete, 9pleiowe. . Osadnik nagi, doleezkGwaty. Ziarna nie- 
mal walcowate, Zeberkami oznaezone. Pucl beztrzoneezko- 

wy,.zjeduego rzedu wlosów szorstkawyeh uformowany. 

(Srodek i promienie Zólte).. (Syngenes. superflua). 

868. S. VIRGAUREA: caule tereti erecto, foliis caulinis lance- 
CN. pospolita) — olatis utrinque attenuatis serratis, in- 

p" ' ferioribus ellipticis petiolatis, racemo 
erecto simplici aut composito , involu- 

cri squamis linearibus acutis, ligulis 
circiter 8 elongatis, achaeniis puberis. 

Solidago Virgaurea Lin. Spec. Willd. 
Spec. III. p. 2065. Gaertn. de fructib. 
IT. 448, tab. 170, f. 5. Pollich, Palat.n. 
802. Roth, Flor. Germ. YI. 333. Hayne, 
Arzneig. VIII. tab. 19... DC. Prodr. V. 
p. 388. Ejusd. Flor. fran. n. 9160. 
Schlech. Berol. Y. 438... .WWumm. Flor. 
Siles. I. p. 215. .Lorek, Flor. Pruss- 
tab. 168, fig. 919. Dietrich, Flor. March. 
4417. Solidago caule subflexuoso an- 
gulato, racemis paniculatis erectis con- 
fertis Lin. Flor. Suec. n. 154. Solidago 
caule anguloso hirsuto, folis ovato- 
lanceolatis dentatis, racemis mulüflo- 

ris congestis Haller , Helv. n. 69. Soli- 
dago vulgaris Lamar. Flor. fran. Do- 

ria aurea Scop. Carn. n. 1087. Virga 
aurea vulgaris latifolia Vall. Paris. p. 

204. Trank albo prosiana wloc: Vir- 

gaurea serratis foliis Syren. stron. 306. 

8 Zdrobniala, minuta: caule humili sim- 

plici glabro, foliis elongato-laneeolatis, 
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racemi pedunculis 1cephalis. Solidago 
|. minuta Lin. Willd. Spec. III. p. 2067. 

Pers. Syn. V. 450; :Krock. Siles. n. 1408. 
W zaroslach, gajach, lasach, nà wzgórkach, mie- 

dzach i 1 t. p. m. Kwitnie od lipea- do wrze$. ^] 
Do dwóch lub trzech -stóp dorasta. Lodysze ma pojedyneza, 

lub mniéj wiecéj w górze galezista, Bitlilosana. twardawa, za- 

zwyezaj brudno-purpurowa, ku wiérzcholkowi nieznacznie omszo- 
n3. Dolne liscie jajowo-lancetowate, nieforemnie pilkowane, wyi- 
sze niemal lancetowate, podobniez pilkowane, najwyzsze zwykle 
cale; wszystkie w ogonek zwezone, $piczaste, na brzegu szor- 
stkie. Glówki kwiatowe drobne, zólte, w liczne roni: prosto- 

stojace tak ulozone, i wszystkie razem tworza piekna, dluza wie- 
che, na wiérzcholku lodygi osadzonag; znajduja sie. miedzy niemi 
przysadki lancetowate, cale, do li$ci. podobne. 4uski kielicha po- 
.-dluzne, nierówne, gladkie, na brzegu tylko drobniutko-rzesowa- 

te, 26ltawo-zielone. Promieni zwykle od 6 do.8. Ziarna maleükie- 
mi szczecinkami okryte. Cala roslina jest gorzkawa i troche aro- 
matyczna; w dawnéj medycynie znaczna miala wzietosé. Odmiana 
przytoczona wyzéj (8), która Linneusz za osobny gatunek uwazal, 
odznaeza sie lodyga nizka (czasem zaledwie 3 lub 4 cal. dorastaja- 
c3), pojedyneza, kwiatem znacznie wiekszym. Przytrafia sie w oko- 
licach górzystych. 

3871. CINERARIA. POPIELNIK. 

Kielich waleowaty lub prawie stoZkowaty, z jednego rze- 
du listków równyeh zlozony. Kwiatki nadbrzezne zwykle 
promieniste, Zenskie; srodkowe rurkowate, w pice zabków 

wyciete, 2pleiowe, Dno nagie, doleezkowate. Ziarna niemal 
waleowate , podluznie-rowkowane. Puch wlosisty, wielorze- 
dowy, opadajaey. (Syngen. superflua). 

869. C. PArusTRIS: caule herbaceo erecto villoso subsim- 
(P.blotny) ^ plici, foliis lato-lanceolatis dentato-si- 

nuatis acutis glabriusculis pilosisve, su- 
perioribus cordato -semiamplexicauli- 
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bus, capitulis ad. apices caulis et ra- 
morum corymbosis, pedicellis esqua- 
mosis, involucri 1serialis squamis circ. 

20 linearibus acuminatis, ligulis 20— 
21, achaeniis glabris multicostatis, co- 
stis angustis prominulis subinaequa- 
libus. 

Cineraria palustris Lin. Spec. Willd. 
Spec. III. 2080. Roth, Flor. Germ. ll. 
334. Schk. Handb. III. tab. 946 a. DC. 

Flor. fran. n. 3187. Hoffm. Germ. lI. 
151. Bess. Gal.1I. 193. Wallroth, Sched. 
crit. 412. Schlech. Berol. 1. 438. Spreng. 
Syst. III. 549. Lorek, Flor. Pruss.tab. 
168,/. 920. Kunth, Berol. Y. 856. O-- 

thonna palustris Lin. Iter Scand. So- 
lidago folis inferioribus lanceolatis ser- 
rato sinuatis, superioribus integris am- 
plexicaulibus Lin. Hort. Cliff. 410. Se- 
necio palustris .DC. Prodr. VI. p. 363. 
JDietrich, Flor. March. 418. Cineraria 
unctuosa Gilib. Lith. n. 129. 

Na blotach, lakach blotnistych , nad brzegami ro- 

wów, stawów i rzék. Kwitnie w lipeu i sierpniu. (*) 
lub c d 

Cala ta roslina Jest zóltawo-zielonego koloru, a wszystkie Yéj cze- 
$ci wlosem miekkim, prawie-welniestym, mniéj wiecé] lipkim 
porosle. Lodyge ma !/,4—2 stóp wysoka, waleowata, brózdowa- 
na, wewnatrz wydrazona, w górze znacznie galezista 1 lieznym 

okryta li$ciem. Liscie $3 podluzne, niekiedy równowazko-lanceto- 

, Wate, prawie-zupelnie cale, czesto znacznie szersze, lancetowate, 
 bezogonkowe, nieco pret nasada otulajace, na brzegu drobno-zab- 

kowane lub Iekowato wycinane, czasem niemal pierzasto-sieczne. 
Kwiaty liczne, promieniste, blado-Zólte, na wiérzcholku lodygi 
| galezi w baidaszkogron zebrane. Kielich niemal dzwonkowaty, 
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sklada sie z jednego rzedu listków równowa2zko-lancetowatych, 
szczuplych, cokolwiek spiczastych. Ziarna podluzne, gladkie, nie- 
mal zeberkowate, gestym, Sniezno-bialym puchem uwiericzone. 

870. C. AURANTIACA: glabriuscula aut cano-tomentosa, cau- 
(P. pomararezowy) le erecto striato simplici, foliis sub- 

integerrimis, radicalibus breviter pe- 
tiolatis ovatis obtusis, caulinis infer. 

obovatis, superioribus lanceolatis imo 
sublinearibus, corymbo simplici 4— 
8cephalo, involucro colorato, achae- 
niis pubescentibus, pappo flosculos 
disci (aurantiacos) subaequante. 

Cineraria aurantiaca Hoppe, Cent. 
exs. Willd. Spec. III. 2081. | Enwm. 

. Berol. p. 893. Pers. Syn. 1. 440. DC. 
Flor. fran.n. 3189. Bess. Enum. Volh. 
p. 33. Cineraria alpina Allioni, Flor. 
Pedem. n. 138, tab. 38, f. 2. Senecio 

aurantiacus DC. Prodr. VI. p. 361. 
& Promienista, radiata: radio brevissi- 

mo obliterato. 

& Bezpromieniowa, dscoidea: radio 

nullo. 

hzadki ten gatunek rosnie kolo Eomzy, w lesie 

wzgórkowatym, do wsi Drózdowa nalezacym. Zna- 
lezlismy go takze z P. Jastrzebowskim r. 1829 w Lu- 

belsk. w okolieach m. Komarowa przy wsi Eabunie, 
leez w malej ilosei (). Kwitnie w ezerwce. 1 lipe. 2]. 

Kwiatem pomaranczowym odznacza sie na piérwszy rzut oka 
od swszystkich Mb roslin zlozonych. Ma korzen wlóknisty; lo- 

e ) Niedawno uczniowie tutejsi, Szpadkowski Józef i Antosiewicz 

Emilian, znaczna ilosé téj rosliny znalezli w lesie Konarzyckim, blizko 
Lomzy. 
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dyge pojedyneza, czesto na lokie6 a nawet nieco wiecój wysoka, 
prosta, brózdowana, w $rodku cokolwiek wydrazona; bialym, rza- 
dkim, welniastym kutnerem mniéj lüb wiecéj okryta. Liscie ko- 

rzeniowe jajowate lub prawie-eliptyczne, niekiedy jajowato-okra- 
glawe, w ogonek zwezone, w wiérzcholku tepe, na 3 lub 4 cale 
dlugie, a na 1—1 '/; cala szérokie; czesto jednak znacznie sa kró- 

tsze i ledwie na éwieré cala szérokie; rzadko na brzegu zupelnie 
cale, lecz zwykle niewyraznie i nieregularnie-karbowane. Liscie 
lodygowe nieliczne, naprzemianlegle; dolne dluzsze i szersze, lan- 
cetowate lub podluzne, ku nasadzie zwezone, czasem prawie-lo- 
patkowate, zwykle zupelnie cale; górne coraz mniejsze, odlegle, nie- 
mal równowazko-lancetowate i podobniez cale; wszystkie w mlo- 
dosci welniastym, rzadkim, bialym kutnerem okryte, pózniéj mniéj 
lub wiecéj gladkie. Glówki kwiatowe nieliczne (od 3—8), na 
wiérzcholku lodygi niby w baldaszek nieforemny zebrane, prawie 
tak wielkie jak u poprzedzajacego gatunku, zazwyezaj bezpromie- 
niste, lub o bardzo krótkich, niewyraznych promieniach. W nasa- 
dzie szypulek znajduja sie liczne, szezuple, lancetowate albo pra- 
wie-równowazkie, cale, mniéj wiecéj welniste przysadki, niby 
okrywe tworzace. uski kielicha jednym rzedem ulozone, równo- 
wazkie, cale, nieco-spiczaste, brudno-purpurowe, w mlodosci nie- 

co-welniste, póZniéj gladkie. Ziarna podluzne, zeberkowate, 1 '/ 
lin. dlugie, krótkim, rzadkim wlosem okryte, isiwym, nieco od 
kwiatków dluzszym, szorstkim puchem uwienüczone. Dno nagie, 
plaskie, doleczkowate. 

312. SENECIO. MARZYMZODEK. 

Kielieh waleowaty lub prawie ostrokregowy, z jeduego 
rzedu lusek równyeb, lancetowatyeh, w wierzcholku zwykle 
plamka ezarniawa, oznaezonych zloZony; nasada jego malemi 
przysadkami, niby drugim kieliszkiem otoezona. Kwiatki 
rzadko wszystkie rurkowate; nadbrzezne zwykle promieniste, 
Zenskie. Ziarna podluzne, rysowane, puchem miekkim, wlo- 
sistym , beztrzoneczkowym wuwienezone. Osadnik nagi, do- 
leezkowaty. (U naszych gat. srodek i promienie z0lte). (iSyn- 
genes. superflua). 
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5 04. Kwiatki wszystkie rurkowate. 

871. S. vuraanrs: sub-lanuginosus glabratusve, caule ere- 
(M. pospolity) cto saepius ramoso, foliis amplexicauli- 

bus pinnatifidis dentatis, capitulis. co- 
rymboso -coarctatis sparsisve cernuis, 

radio nullo, achaeniis striatis secus ner- 

vulos brevissime puberis, pappo corol. 
aequante. 

Senecio vulgaris Lón. Spec. Willd. 
Spec. III. p. 1979. Pollich, Palat. n.198. 
Roth, Germ. 11, 936. .Bess. Gal. II. 185. 
DC. Flor.fran.n. 9168. Prodr. VI. 341. 
Hoffm. Flor. Germ. Yl. 143. Gaertn. de 
fructib. TL tab. 160,09. 8. Hayne, Arzneig. 
VIII. tab. 10. Schlech. Berol. Y. 4347 Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 165, f. 904. Die- 
trich, Flor. March. 412. Kunth, Berol. 

I. 357. Senecio foliis pinnato - sinuatis 
amplexicaulibus, floribus nudis sparsis 
"Le. Flor. Suec. n. X41. Haller, Helv. - 

n. 58. Senecio minor vulgaris Vaill. 
Paris. p. 183. 

Rosnie wszedzie okolo wsiów, w ogrodach, 

na dziedzi&cach , murach, gruzachi t. p. m. Kwitnie 

prawie przez ealy rok. (3) 
Najpospolitszy tego rodzaju gatunek, latwy do poznania po 

braku promieni kwiatowych. Dorasta póltory stopy lub nieco 
wiecéj wysokosci. Lodyge ma prosto-stojaca, wiéchowato-galezi- 

sta, glebokiemi rysami oznaczona, nieco miesista, w srodku cokol- 

wiek wydrazona. Liscie gladkie, troche polyskujace sie i miesiste; 

najnizsze w ogonek zwezone, prawie-lopatkowate, nieforemnie- 
zabkowane; inne wszystkie podluzne, bezogonkowe, pret nasada 

otulajace, lekowato-pierzasto-sieczne, o wcieciach zabkowanych. 

Kwiaty cytrynowo-zólte, w baldaszkogron wiérzcholkowy, $ci- 
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$niony zebrane i troche zwisle; ich szypulki krótkie, w mlodosci 
bialawym kutnerem mniéj lub wiecéj okryte, pózniéj gladkie. Li- 

stki kielicha równowazkie, gladkie, w wiérzcholku plamka czar- 
niawa oznaczone; zewnetrzne, kieliszek stanowiace, krótkie, zna- 

eznie $piezaste, przytulone, i w wiérzcholku podobniez czarne. 
Ziarna brózdowane, drobniutkim wlosem omszone. Na miejscach 
suchych trafiaja sie indywidua. majace lodyge niemal pojedynceza, 
nizka, 2—3kwiatowa. Dawnilekarze wiele zalet przyznawali téj 
roslinie. Miekkie jéj liscie 1 kwiaty, ulubionym sa zerem dla wielu 

ptaszat spiewajacych. 

D. .Kwiatki obwodowe promientste, o promieniach odgigtych. 

872. S. viscosus: totus pilose glandulosus viscidus, caule 
CM. lpki) ^ erecto tereti ramoso, folis semiample- 

xicaulibus pinnatifidis, lobis angulato- 
sinuatis obtusiusculis, corymbo laxo 
irregulari, pedunculis saepius mono- 
cephalis, involucro ovato, squamis acces- 

soriis linearibus dimidium involucri lon- 
git. aequantibus, ligulis minimis revolu- 
tis, achaeniis glaberrimis striatis, pappo 
corol. aequante. 

Senecio viscosus Lom. Spec. Willd. 
Spec. III. 1984. Pollich, Palat. n. 194. 
Roth, Germ. YI. 39. Schk. Handb. |I. 

iab. 261 (calyx et fructus). DC. Flor. 
fran. n. 3169. Ejusd. Prodr. VI. 342. 
Dess. Gal. Yl. 185. Hoffm. Flor. Germ. 
II. 144. Spreng. Syst. III. 562. Schlech. 
Berol. Y. 485.  Lorek, Flor. Pruss. tab. 

165, fig. 905. Kunth, Berol. Y. 958. 
Dietrich, Flor. March. A13.. Senecio co- 
rollis revolutis, folis pinnatifidis visci- 
dis, squamis calycinis laxis longitudine 
perianthii Lin. Flor. Suec. n. 449... Se- 
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necio folis viscidis pinnatis, pimnis se- 
mipinnatis angulosis, calycibus hirsutis 
Haller, Helv. n. 60. Obaejaca viscosa 
Cassini, Dict. Jacobaea viscosa Gilib. 
Lith.n.121. Jacobaea puescun Val. 
Paris. p. 108. 

Przytrafia sig na miejscach suchych i nieurodzaj- 
nych, eczasem w gajach 1lasach. Kwitnie od lipca 
do Jesient. (3) 

Prawie wszystkie czesci téj rosliny okryte sa krótkim, gruezol- 
kowatym, lipkim wlosem. Dorasta 1—1 !/; stopy, wysokosci. £o- 

dyge ma prosta, mniéj wiecéj galezista. Li$cie znaeznie do lisci 

poprzedzajacego podobne, bezogonkowe, szaro-zielone, - pierzasto- 
sieczne o weieciach lancetowatych, tepych, lekowato-zabkowanych, 
lub na klapki rozmaicie podzielonych. Kwiaty wiérzcholkowe, bla- 
do-zólte, nieco wieksze jak u gatunku piérwszego. Kielich wal- 
cowaty, a dolne jego przysadki ezyli listki kieliszka, równowazkie, 

rozmaitéj dlugo$ci, zwykle jednak diuzsze od polowy kielicha 
Promienie drobne, na dót odgiete. Ziarna  prawie-równowgzkie, 

rysowane; gladkie. 

873. S. sv;vATICUS: glabriusculus , caule erecto tereti ra- 
(M. lesny) moso, foliis auriculato - amplexicauli- 

bus pinnatifidis, lobis subaequalibus 
sinuatis obtusis, corymbo-composito 

laxo, involucro cylindrico apice sub- 
sphacelato, squamis accessoriis bre- 
vissimis, ligulis minimis revolutis, 
achaeniis pulverulento-pub erulis, pap- 

po coroll. aequante. 
Senecio sylvaticus Lin. Spec. Willd. 

Spec. III. p. 1985.  Pollich 3 Palat. n. 
795. Roth, Flor. Germ. VI. 338... Vil- 
lars, Dauph. Wl. p. 229. Schk. Handb. 

IIL ab. 261 (calyx et fructus). .Dess. 

Tom iI. 52 
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Gal. M. 186. .Hoffm. Flor. Germ. YI. 
144. JSchlech. Berol. Y. p. 435. DC. 
Flor. fran. n. 3170. Ejusd. Prodr. VI. 
942. Lorek, Flor. Pruss. tab. 165, f. 

906. Dietrich, Flor. March. 413. Se- 
. necio corollis revolutis, foliis pmnati- . 

fidis denticulatis, caule corymboso 

erecto Lin. Plor. Suec. n. 748. Jaco- 
baea sylvatica /Moench. Obaejaca syl- 
vatica Cassini , Dict. 

Przytrafi à sie gdzieniegdzie w miejscach wzgór- 
kowatych, piaszezystych, w gajach i lasach suchych, 
mianowicie na wyrebach 1 karczowiskach. Kwitnie 
w lipe. sierpn. (3) 

Do poprzedzajacego nieco-podobny, lecz mniéj omszony i nie- 
tak lipki. Dorasta okolo póltory stopy wysokosci. Fodyge ma pro- 
sta, w wiérzcholku galezista, o galeziach wzniesionych. Liscie 
korzeniowe podluzne, nieco weinane; inne wszystkie pierzasto-sie- 
czne lub lekowato-wyciete, o weieciach szerszych i bardzié] zaokra- 
glonych jak u dwóch poprzedzajacych, a niekiedy prawie zupel- 
nie calych. Kwiaty podobniez zólte, lecz nieco bledsze i mniejsze, 

na wiérzcholku lodygi, w baldaszkogron prosto-wzniesiony ze- 
brane. Kielich walcowaty, szezuply, o listkach niemal calkiem 
gladkich, bez plamek czarnych. Listki kieliszka króciutkie, równo- 
wazkie, przytulone. Promienie drobne, na dól zwisle. Ziarna ró- 
wnow42ko-lancetowate, rysowane, nieznacznie-omszone, szaro- 
brunatnawe. 

C. .Kwiatki obwodowe promieniste, o promieniach wigkszych, 
qplasko-rozlozystych. 

a) Liscie miepodzielone. 

874. S. PALUDOSUS: foliis sessilibus semiamplexicaulibus 
(M. blotny) ^ elongato-lanceolatis acuminatis acute 

et exserte serratis subtus . cauleque 



SYNGENES IA. 411 
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elato floccosis, corymbo terminali 
composito, involucro glabriusculo , 
achaenis glabris, pappo coroll. tu- 
bum aequante. 

Senecio paludosus Lin. Willd.Spec. 
III. ». 2002. .Pollich, Palat. n. 198. 
Both, Germ. Yl. 342. Spreng. Syst. 
III p. 555. .Hoffm. Flor. Germ. II. 
p. 146. Bess. Gal. 1I. 188. Pers. Syn. 
II. 436. DC. Flor. fran. n. 3180. 

 Hjusd. Prodr. VL. p. 858.  Schech. 
Berol. 1, 431. .Lorek, Flor. Pruss. tab. 

' 166, fig. 908. Kunth, Berol. I. 359. 
Dietrich, Flor. March. 416. Senecio 
foliis linearibus serratis, floribus um- 
bellatis Haller, Helv. n. 66. Senecio 

corollis radiantibus, foliis ensiformi- 
bus acute serratis, subtus villosis, 

caule stricto Lin. Plor. Suec. n. 152. 
Jacobaea paludosa lor. Waetterav. 
Senecio riparius Wallroth, Sched. crit. 
482. 

Na lakach mokrych 1 bagnach, nad brzegami 
rzék (Sochaezew, nad Bzura..  Kwitnie w lipcu 
| sierpniu. ^]. | 

Najwiekszy tego rodzaju gatunek i niekiedy 5 lub 6 stóp do- 
rastajacy. Lodyge ma pojedyneza, prosta, walcowata, brózdowana, 

gladka, ku wiérzcholkowi tylko welniastym, bialym, rzadkim ku- 
tnerem okryta. Liscie dlugie, wazkie, lancetowate, znaeznie spi- 

czaste, u dolu szezuplejsze, bezogonkowe i troche pret otulajace, 
ostro-pilkowane, z wiérzchu gladkie 1 nieco lS5niqce, pod spodem 
szarym, kosmkowatym kutnerem, mianowicie w mlodosei okryte. 
Glówki kwiatowe wieksze]ak u gatunków poprzedzajacych, w bal- 
daszkogron wiérzcholkowy zebrane; szypulki galeziste, kutnero- 
wate, przysadkami równowazko-lancetowatemi, calemi opatrzone. 
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Kielich mniéj wiecéj kutnerowaty, a listki dolnego kieliszka polo- 
wie jego dlugosci zwykle wyrównywaja. Ziarna drobnemi szeze- 

cinkami porosle. Kwiatki zlocisto-ólte. Senecio riparius Wallro- 
th'a jest odmiana, majaca li$cie pod spodem prawie-gladkie. 

875. S. NEMORENSIS: caule erecto striato-angülato puberu- 
(4M. gajowy) | lo aut glabro, foliis ovato-lanceolatis 

serrato-dentatis ciliatis subtus pube- 
rulis, corymbo paniculato , involucro 
cylindrico 9—10phyllo, bracteolis 
subulatis, ligulis 4 vel 5, achaeniis 
elabris, pappo coroll. disci subae- 
quante. 

Senecio nemorensis Lin. Jacqu. 
Austr. tab. 484. DC. Flor. fran. n. 
3182. Dietrich, Flor. March. 418. 
Senecio Jaequinianus AHeichenb. DC. 
Prodr. VI p. 354. Jacobaea nemo- 
rensis /Moench. | 

W Sandomir.. w lasach Sto-Krzyzkich. Kwitnie- 

w sierpn. wrzes. 2] 
Dorasta okolo 3 stopy wysokosci. Zodyge ma prosta, galezista, 

waleowata, nieco brózdowana, zwykle gladka, czesto czerwona- 
wa. Liscie podluzno lub Jajowo-lancetowate, okolo 5 celi dlugie, 
a na cal lub póltora szérokie, bezogonkowe, po obu koricach zwe- 
ione, w wiérzcholku sSpiczaste, nieregularnie ostro -pilkowane, 
o zabkach niemal prostych, rzesowatych; górna ich powierzchnia 

ciemno-zielona, spodnia bledsza, siatkowato-zylkowana, obiedwie 

gladkie; spodnia ezasem drobnym wlosem okryta. Najwyzsze li- 
$cie znacznie sa mniejsze, lancetowate, drobniutko-pilkowane 1 kró- 

iko-ogonkowe. Kwiaty zólte, wiechowato-na wiérzcholku lodygi 
. ulozone; przysadki maja równowazkie, rzesowate. Kielich walco- 

waty, szezuply, o listkach podluznych, slabo-Spiezastych, w wiérz- 
cholku plamka czarniawa oznaczonych, gladkich. . Listki kieliszka 
wietkie, szydelkowate, nierówne, polowie dlugosci kielicha do- 
chodzace.  Kwiatki nieliczne. Promieni 5 lub 6, od kielicha zna- 
cznie dluzszych. Ziarna równowazkie, gladkie. 
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876. S. SARRACENICUS: caule erecto basi tereti apice suleato, 
(M. dlugoli$ciowy) foliis oblongo-aut elongato - lanceo- 

latis subcoriaceis serratis, corymbi 
compositi ramis brevissime pube- 
rulis, involucro turbinato-cylindri- 
co 12— I 5phyllo, squamis accesso- 

ris paucis lineari - subulatis, ligulis 
8, achaeniis glabris, pappo coroll. 
disci aequali demum sublongiori. 

Senecio sarracenieus Lin. Willd. 
Spec. III. p. 2004. Jacqu. Austr. tab. 
186, DC. Flor.fran. n. 3183. Ejusd. 
Prodr. Vl. p. 353. Schk. Handb. 267 
(calyx et fructus). Bess. Gal. 1I. p. 
189. JDetrich, Flor. March. A14. 

Jacobaea sarracenica lor. Wetterav. 
III. p. 213. Solidago angustifolia 
AMhler. 

W lasach cienistych, nieco. wilgotnych; w zaro- 
slach, nad brzegami rzék 1 strumyków (W Krakow. 
Sandomir. Mazowiec). Kwitnie w lipcu, sierpniu 

1 wrzesniu, ^] 
Wyiszy nieco od poprzedzajacego. «Lodyge ma prosto-stojaca, 

galezista, w górze gleboko-brózdowana, zielona, gladka, dos$é gesto 
okryta li$ciami. Te sa dlugie (niekiedy éwieré lokcia przerastajace), 
bezogonkowe, lancetowate, po obu koüicach zwezone, twardawe 

i gladkie, na brzegu nieforemnie-pilkowane, o zabkach ku wiérz- 
cholkowi zwróconych. Kwiaty liczne, siarczysto-zólte, nieco wie- 
ksze jak u poprzedzajacego, w duzy baldaszkogron wiérzcholko- 
wy wiéchowato-zebrane i podobniez jak u tamtego, przysadkami 

równowazko-szczeciniastemi opatrzone. Kielichy, szypulki 1 przy- 
sadki, drobnym wlosem okryte. Promieni w kwiatach zwykle 8, 
od kielicha dwa:razy dluzszych. Ziarna równowazkie, gladkie. 
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b) Liscie podzielone.. 

871. S. vERNALIS: junior pilis patulis lanato-hispidus, caule 
CM. wiosenny) erecto simplici, folis infimis breviter 

] petiolatis obloneis sinuatis, caeteris am- 
plexicaulibus varie pinnatifidis crispato- 
dentatis, corymbo simplici oligocephalo, 
involucro subcylindrico apice sphacela- 
to, lieulis 11—12 patentibus, achaeniis 
tenuissime pubescentibus, pappo tubo 
coroll. disci subaequante. 

Senecio vernalis Walds. et Kit. pl. rar. 
Hung. Y. p. 23, tab. 24. Willd. Spec. YII. 

j p. 1988. num. Berol. p. 816. Bess. 
Gal. 1L. 186. Pers. Syn. II. 434. DC. 
Prodr. Vl. p. 345. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 166, f. 909. Wimm. Flor. Ses. I. 

228. Jacobaea vernalis JMeyer. 

Kolo dróg, w zaroslach, gajach, na miedzach, 

szczególniéj na gruncie gliniastym, prawie wszedzie 
rosnie. Kwitnie w maju. (3) 

Ten gatunek z ogólnéj postaci, a mianowicie z ksztaltu swoich 
lisci do marzymlodka pospolitego dosyé jest podobny; leez kwia- 
tem promienistym inieco wiekszym widocznie rózni sie od nie- 
go. Lodyge ma prosto-wzniesiong, mniéj lub wiecéj galezista, 
brózdowana i welniastym kutnerem, szezególniéj u dolu pokry- 
ta, 1—1'/, stopy wysoka. Liscie podobniez kutnerowate, leko- 
wato-wycinane, o wcieciach szerszych jak u gatunku pospo- 
litego, bardziéj zaokraglonych, z brzegiem falisto -kedzierzawym; 
najwyzsze sa mniejsze, wciecia maja wezsze i bardzié] Spiczaste. 
K wiaty przyjemnie zólte, na wiérzcholku w baldaszkogron zebra- 
ne; maja przysadki równowazko-szydelkowate i (równie jak szy- 
pulki) kutnerem okryte. Kielich zupelnie gladki, zóltawo-zielony. 
E listki jego sa lancetowato-równowazkie, w wiérzcholku czarnia- 
we. Listki kieliszka szydelkowate, króciutkie, przytulone 1 takze 
w wiérzcholku czarniawe. Promieni okolo 12, rozlozystych, od 
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kielicha niewiele dluzszych. Ziarna równowazkie, delikatnym, 

bialym wlosem ckryte. Mlode rosliny kutner maja obfitszy. Na 
suchym i twardym gruncie, mozna czesto widziéó odmiane o lo- 
dydze pojedynczéj, zaledwie pare cali Mesr jeden tylko kwiat 
majacéj. 

818. S. JACOBAEA: glabriusculus aut saiilhgibms caule 
(M. podbaldasz- erecto corymboso-ramoso, foliis inferio- 

kowy) ribus petiolats lyratis lobo terminali 
majore, caulinis amplexicaulibus lyrato- 
pinnatifidis lobis oblongis angulatis, 
involucri subeampanulati squamis mar- 

gine membranaceis sub apice macula- 
tis, lugulis 10—12 patentibus oblon- 
go -linearibus, achaeniis radii glaberri- 
mis disci setoso scabris, pappo coroll. 
subaequante. 

Senecio Jacobaea Lin. Willd. Spec. 
III. p. 1997. Pollich, Palat.n. (3. Roth, 
Flor. Germ. lI. 340. DC. Flor. fran. n. 
3173. Ejusd. Prodr. VI. p. 350. Schk. 
Handb. tab. 261 (calyx et fructus). Bess. 

Gal. Y. 187. Spreng. Syst. II. 560. Lo- 
rek, Flor. Pruss.tab. 166, fig. 901. Kunth, 

Berol. 1. 858. Dietrich, Flor. March. 
415. Senecio corollis radiantibus, foliis 
pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule 

erecto Lin. Flor. Suec. n. 151. Senecio 
foliis lineatis pinnatis, pinnis dentatis, 

extrema maxima Zaller, Helv. n. 69. 

Jacobaea vulgaris Gaertn. de fructib. 
II. p. 445, tab. 170, fig. 1. 

Bardzo pospolily na suchych, wzgórkowatych 
miejscach; nad brzegami dróg, lasów; na miedzach, 
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pastwiskach 1 lakach. Kwitnie od lipca do jesieni. 

d et 2L ! 
Korze ma wlóknisty, prawie podgryziony; lodyge prosto- 

wzniesiona, galezista, walcowata, niemal gladka, ezesto |purpuro- 

' wa, 1—2 stóp wysoka. Liscie dolne przewrotnie-jajowato-podlu- 
zne, nieforemnie drobno-zabkowane; lodysowe lirowato pierzasto- 

sieczne, maja klapke wiérzcholkowa wieksza, boezne lancetowate 

lub podluzne, wcinano-zabkowane. Kwiaty zólte, liczne, w bal- 

daszkogron wiérzcholkowy, niekiedy bardzo obszerny zebrane. 
Promieni okolo 12, podluzno-równowazkich, z poezatku poziomo- 
rozlozystych, pózniéj na dól odwinionych. Kielich niemal walco- 
waty; sklada sie z lusek lancetowatych, $piezastych, gladkich, na 

brzegu blonka opasanych, w wiérzcholku czarniawych. "Ziarna 
podluzne; nadbrzeznych kwiatków zupelnie gladkie, $rodkowych 
za$ szezecinkami drobnemi okryte. Liscie bywaja gladkie, lub 
welniastym kutnerem mniéj wiecéj, mianowicie pod spodem okry- 
te; czasem tylko przy nasadzie kutner sie znajduje. 

879. S. TENUIFOLIUS: caule ramoso sublanato, foliis omni- 

(4I. szczuplolisciowy) bus pinnatifidis subtus germinibusque 
pubescentibus , laciniis lineari -lance- 
olatis acutis subintegerrimis, corym- 
bo terminali, achaeniis omnibus pu- 

berulis, pappo coroll disei subae- 
quante. 

Senecio tenuifolius Jacqu. Flor. 
Austr. tab. 2218. Willd. Spec. II. p. 
1996. .Hoffm. Flor. Germ. II. 144. 
Dess. Gal. Y. 187. Spreng. Syst. III. 
560. Senecio erucaefolius var. tenui- 
folia DC. Flor. fran. Suppl. p. 412. 
Prodr. VY. p. 851. Wimm. Flor. Si- 
les. I. 298. Dietrich, Flor. March. 

415. Senecio squalidus Krock. Siles. ' 
IT. n. 1398, tab. 39. 
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Przytrafia sig gdzieniegdzie na miejscach | su- 
ehych, w lasach, zaroslach, przy drogach (mianowi- 
cie Ww. Lubels. kolo Kazimierza 1 Lublina). Kwilnie 
od lipea do wrzesnia. ^]. 

Ten gatunek odznaeza sie li$ciem na liczne, drobne, ró- 
wnowazkie, nieco sSpiczaste weiecia pierzasto-podzielonym. Dol- 

ne li$cie sa. wieksze 1 dluzsze; górne coraz ku wiérzcholkowi 

krótsze; wszystkie nieco do lodygi przytulone, z wiérzchu zwykle 

gladkie, pod spodem bledsze, drobnym wlosem okryte; obwód 
wcieé nieco zawiniony, a dolna powierzchnia wydatnym oznaczo- 

na nerwem. odyga dorasta okolo lokcia wysokosci; jest. prosto- 
stojaca, pojedyneza, walcowata, brózdowana, czestokroó u dolu 

brudno-czerwonawa, welniastym, rzadkim, bialym kutnerem okry- 

ta, niekiedy jednak prawie zupelnie gladka. Kwiaty zlocisto-zólte, 
drobne, w baldaszkogron wiérzeholkowy zebrane. Szypulki ku- 
tnerem porosle. Listki kielicha lancetowate, nieco Spiczaste, gla- 
dkie; przysadki dolny kieliszek stanowiace nieliezne , krótkie, 
szczeciniaste. Ziarna drobnemi wloskami okryte. 

3913. ARNICA. POMORNIK. 

Kielieh dzwonkowaty, z listków laneetowatych, prawie 
równyeh, pojedynezym rzedem osadzonych '"uformowany. 
Kwiatki nadbrzezne promieniste, Zenskie; Srodkowe rurkowa- 

te, w pie& zabków wyciete, 9pleiowe. Osadnik kosmaty. 

Ziarna podluzue, kaneiasto-walcowate, szezecinkami okryte. 

Pucii z jednego rzedu wlosów twardawych i szorstkich zlo- 
Zony. (Kwiaty wielkie, Zólte, o promieniach szerokich, 3zab- 

kowych). (Syngen. superflua). 

880. A. mosTANA: foliis radicalibus obovatis vel oblongis 
(P. lekarski) | subintegerrimis 5nerviis, caulinis gemi- 

nis oppositis, capitulis paucis, involucro 
elanduloso scabro. 

Arnica montana Jn. Spec. Willd. 
.. Spec. MI. p. 2106. .Pollich, Palat. n. 809. 

Tom H. 58 
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Scop. Carn.n. 1086. Roth, Flor. Germ. Y. 
323. Schk. Handb. III. p. 121, tab. 248. 

Hayne, Arzneig. VI. tab. 41.. .Bess. Gal. 
II. 196. DC. Flor. fran. n. 3198. Ejusd. 

Prodr. VL, p. 317. Spreng. Syst. WI. p. 
967.  Kluk, Dyke. 1. 49. Lorek , Flor. 
Pruss. tab. 168, f. 922. Wimmer, Flor. 
Siles.1. 226. Dietrich, Flor. March. A11. 

Arnica foliis ovatis conjugatis integerri- 
mis ZZaller, Helv. n. 90.  Arnica foliis 

ovatis integris, caulinis geminis opposi- 
tis Lin. Flor. Suec. n. 060. Doronicum 

oppositifolium Lamar. Enc. Doronicum 
montanum JALamar. Doronicum Arnica 

Desfon. Cat. Hort. Paris. p. 101. Doro- 
nieum foliis oblongo-ovalibus Jin. Flor. 
Lapp. 304. Arnica plantagmifolia Galb. 
Lith.n. 128. Cineraria cernua Tore. 

Angielski trank: Alisma v. Plantago 
alpina Syren. stron. 825. . 

W Auguslow. na lakach, pastwiskach, w lasach. 

Piérwszy raz znalazlem Ja r. 1827, miedzy Szezuczy- 

nem a Wasoszem; póznié] w okolicach Eomzy w le- 
sie do wsi Jeziórk nalezacym, tudziez wszedzie w za- 
roslach miedzy Eomza a Ostroleka. P. Jastrzebo- 
wslki najobfieiéj w puszezy Augustow. ja spoty- 
kal. Kwitnie w ezerwe. lipc. ^]. 

Korzer: brunatny, twardawy, pojedynezy, na pare. cali dlugi, 
poziomy, liczne wlókna wypuszezajacy. Eodyga zwykle pojedyn- 
cza, niemal bezlistna, waleowata, rysowana, rzadkim, krótkim 

kutnerem okryta, na lokieó czasem wysoka. Lisci nad korzeniem 
kilka (zwykle od 3 do 5), podluznych lub prawie-lancetowatych, 

albo jajowato-podluznych, u dolu zawsze troche zwezonych i sa- 
ma nasada, naksztalt pochewki pret otulajacych, w wiérzcholku 
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muiéj wiecé] tepych lub troche spiczastych, na brzegu zwykle ca- 
lych, ezasem niewyraznie drobno-zabkowanych; obiedwie ich po- 
wierzchnie kutnerowato-omszone, a dolna ma wydatne, podluzne 
nerwy. W posrodku lodygi sà dwa przeciwlegle, male, podluzne lub 
jajowate, spiczaste, bezogonkowe, przytulone, zresztq korzenio- 

wym podobne liscie; w nasadzie zas szypulek, przysadki lanceto- 
wate, albo równowazkie. Kwiaty wielkie, ciemao-2ólte (niemal 

pomaraüczowe), nieliezne (zwykle 2 lub. 3, rzadko 4), ua wierz- 
cholku lodygi ijó6j galezi, ezyli raczéj na dlugich szypulkach osa- 
dzone. Promienie dwa razy od kielicha dluzsze, na 2 lub 3 lin. 
szérokie, prawie równowazkie, nerwiste, w wiérzcholku 3zabko- 

we. Listki kielicha lancetowate, zewnetrzne nieco wieksze i cza- 

sem brudno-czerwonawe. Ziarna równowazkie, niemal kaficiaste, 

przeszlo 3 lin. dlugie, po dojrzeniu czarniawe, króciutka, szara 

szezecinka okryte, i puchem brudno-bialym, nierównym, szorstkim 

uwieticzone. Osadnik plaski, ma gesty i bialy wlos na sobie. In- 
dywidua z jednym kwiatem, dosé czesto sie znajduja. 

Uwaga. Wloski okrywajace lodyge i kielich, jedne sa dluz- 
sze, rzadsze, szare; drugie krótsze, zwykle brudno- purpurowe, 
gestsze 1 drobniutkim, przezroezystym, bialym lub purpurowym 
zakohczone gruczolkiem; gruczolki te wydzielajac wilgoé. nadaja 
pewnua lipkosó caléj roslinie.. Zapach j6j przytém jest dosó mocny, 
aromatyczny, smak gorzkawy; posiada wlasnosé poty i womity 
Wzbudzajaca. Proszek z niéj mocne kichanie sprawia. W medy- 

cynie dzisiejszéj, szczególnie jéj kwiaty (flores arnicae), maja za- 
stosowanie wazne. 

314. BELLIS. STOKAROC. 

Kielich pólkulisty, z listków równych, podwójnym rzedem 
osadzonych ulozouy. Kwiatki nadbrzezne promieniste, zen- 

skie; srodkosve rurkowate, w 1 lub 5 zabków wyciete, 2plcio- 
we. Osadnik stoZkowaty, nagi. Ziarna przewrotuie-jajowa- 
te, splaszezone, wloskami okryte. Puch zaden. Srodek zolty, 
promienie biale lab ezervonawe.. (Syngenes. superflua). 

881. B. PEnENNIS: folüs radicahbus spathulato - obovatis 

(S. trwala) ^ crenato-dentatis pubescentibus venosis, 
scapo unifloro. 

E] 



420 ZROSLOGLÓWKOWA 

Dellis perennis Lin. Willd. Spec. III. 
p. 2121. Scop. Carn. n. 1039. Pollich, 
Palat.n. 810. Gaertn.de fructib. Y. 419, 

tab. 168, f. 1. Schk. Handb. VIT. tab. 251. 
Hayne, Arzneig. ML. tab. 24. Roth, Flor. 
Germ.l1I. 315. DC. Flor. fran. n. 3219. 
Ejusd. Prodr. V. p. 304. .Hoffm. Germ. 
II. 156. Pers. Syn.1I. 459. Bess. Gal. M. 
198. Sehlech. Berol. Y. 5. 441. Spreng. 
Syst. IIT. p. 582. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
168,7. 923. Kunth, Berol. Y. 334. Die- 
trich, Flor. March. 44. Bellis scapo nu- 
do unifloro Lin. Hort. Cliff. et Flor. Suec. 
n. (61. Bellis sylvestris minor Voill. 
Paris. p. 20. Stokroé: Bellis Syren. 
stron. 189. 

Na lakach, pastwiskach (kolo Warszawy na Bie- 
lanach. Obficiéj w Lubelsk. mianowicie kolo Pulaw, 
Kazimierza, Lublina, Miechowa. W Podlas. kolo 

Nuru nad Bugiem 1t. p.). Kwitnie od. wiosny do je- 
sient... 2] 

Najwiecéj na piedzie wysoki. Liscie korzeniowe liczne, do 
ziemi przytulone , przewrotnie-Jajowate lub lopatkowate, tepe, 
na brzegu cale, a czesciéj nieregularnie karbowane, lub drobno- 
zabkowane, zylaste, z obudwu stron krótkim: porosle wlosem. 
Glabik walcowaty, pojedynezy, omszony, jednym w wiérzcholku 
zakoüezony kwiatem. Listki kielicha podluzne, tepe, ciemno-zielo- : 

ne lub brudno-purpurowo-zielonawe. Promienie liczne, równo- 
* wazkie, od kielicha dwa razy dluzsze, biale lub mniéj wiecéj czer- 

wonawe; srodek kwiatu zólty. Pospólstwo w niektórych okolicach 
przxypoludnükiem tg rosline zowie. W ogrodach daja sie widziéé 
dwie piekne odmiany stokroci czerwonéj i bialój; jedna majaca 
wszystkie kwiatki jezyczkowate; druga o samych kwiatkach rur- 
kowatych, zwiekszonych, wypukle glówki tworzacych. 
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315. MATRICARIA. RUMIANEK. 

Kielich prawie-polkulisty, z lusek niemal równych, ziel- 
nyceh, na brzegu sucha btouka, obwiedzionyeb, dachówkowa- 
to-ulozony. Kwiatki nadbrzezne zenskie , promieniste, Srod- 
kowe rurkowate, w 5. zabków wyciete, 2pleiowe. 'Osadnik 
obszerny, nagi, jajowato-ostrokregowy, wewnatrz wydrgzo- 
ny. Ziarna podluzne, kaneiaste, albo calkiem nagie, albo 

króciutkiin (ledwie widoezuym) brzezkiem uwienezone. Sro- 

dek Zólty, promienie biale. (SSyngenes. superflua). 

882. M. cHAMOMILLA: glabra, caule ramoso - diffuso tere- 

(R. zwyczajmy) ^ tiusculo, foliis bipinnati-partitis , lo- 
bis anguste - linearibus integris aut 
saepe partitis, pedunculis apice nu- 
dis monocephalis, involucri squamis 
oblongis margine albidis, ligulis in- 
voluero triplo-brevioribus , recepta- 

culo ovato-conico, achaeniis 4gonis, 

disc facie exter. latiore , radii late- 

ribus aequalibus. ^ ; 
Matricaria Chamomilla Ln. Willd. 

Spec. III. p. 2161. .Pollich, Palat. n. 
815. JSoeop. Carn. n. 1042. Roth, 
Plor. Germ. 1I. 317. Schk. Handb. 

. Hl p. 135, iab. 253 b. Hayne, 
Arzneig. I. tab. 3. DC. Flor. fran. n. 
3217. Ejusd. Prodr. Vl. p. 51. 
Spreng. Syst. MI. 582. Schlech. Be- 
rol. l. 443. Kluk, Dyke. M. 111. 
Kunth , Flor. Berol. Y. 345. | Lorek, 
Flor. Pruss.tab. 110, fig. 999. Wimm. 
Siles. I. 224. .Dietr. Flor. March. 
468. Matricaria receptaculis conicis, 
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radis patentibus, seminibus nudis, 
squamis calycinis margine aequali- 
bus Lin. Flor. Suec. n. 164.. Anthe- 
mis vulgaris Lin. Flor. Lapp. 309. 
Leucanthemum Chamaemelum Za- 
mar. Flor. fram. 

Przy wsiach, w' ogrodach, miedzy warzywem, 
.ezasem na polu. Kwitnie w lipe. sierpn. wrzes. (3) 

Rumianek dorasta .!/5—1/; stopy. Jest roslina zupelnie gla- 
dka. Korzeü ma z cienkich, krótkich wlókien zlozony. 4odyge 

niemal walcowata, cokolwiek brózdowana., czasem drobnemi, 

rzadkiemi brodaweczkami okryta,i zwykle zaraz od nasady na 
galezie rozlozyste i rozpierzchle podzielona. Liscie sa pierzasto- 

 dzielne; podzialki maja szezuple, prawie-nitkowate, roztwarte, 

-. plaskawe i troche miesiste, w wiérzcholku cokolwiek spiczaste; 

u najwyzszych lisci sa one zwykle pojedyneze, u nizszych zas na 
kilka mniejszych ezastek rozeiete. Glówki kwiatowe tworza niby 
rzadki, niezupelny baldaszkogron; maja szypulki dlugie, karicia- 
sto-brózdowane. Srodek kwiatu mianowicie po dojrzeniu, ostro- 
kregowo-wzniesiony, tepy, zielonawo-zólty; promienie biafe, z po- 
czatku do $rodka przytulone, póznié] na dól zwisle. Osadnik wal- 
cowato-stozkowaty, nagi wewnatrz ezezy. &uski kielicha podtu- 
ine, tepe, sucha blonka na brzegu opasane. Ziarna b. drobne , 

podlugowate, zeherkami opatrzone, gladkie , w wiérzcholku za- 
dnéj nie majace blonki. Roslina ta wszystkim znajoma, ma smak 
gorzkawy; zapach szezególniéj kwiatów, mocny lecz przyjemny, 
aromatyczny, którym odznaeza sie od innych do niéj podobnych 
(jakiemi sa np. .Anthem?zs cotula, arvensis 1 t. p.). Glówki kwia- 
towe, z których otrzymuje sie lotny, eteryczny, blekitny olejek, 
maja niemal tez same lekarskie wlasnosci co rumian rzymski 
(Anth. nobilis). Uzycie ich w róznych cierpieniach, komuz nie jest 

wiadomém? 
Uwaga. Blonkowaty, krótki brzezek, o Jakim wspomina De- 

kandol (Prodr. VI..521), rozwija sie zapewne tylko w cieplej- 

szym klimacie na ziarnach téj rosliny. Kunth postrzegal go u indy- 
widuów w okolicy Paryza zbieranych; na naszych nigdy go nie 

widac. 
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376. CHRYSANTHEMUM. JASTRUN. 

Kielieh polkulisty, z Iusek skórkowatyeh , przytulonyeb , 

na brzegu suehych, dachówkowato - ulozony. Nadbrzezne 
 kwiatki promieniste, Zenskie: Srodkowe rurkowato-lejkowate, 
w pieé zabków wyeipte, 9pleiowe. Osadnik nagi, plaski lub 
wypukly, kropkowany. Ziarna podluzne, niemal waleowate, 

rysowane. Pueh Zaden. Srodek Zólty . promienie biale, rzad- 

ko Zólte. (Syngenes. superftua). 

883. C. tEUCANTHEMUM: caule erecto sub-ramoso, folis 

(4. pospolity) inferioribus petiolatis obovatis 
dentatis, caulinis semiamplexicau- 
libus crenatis serratisve, superio- 
ribus lanceolatis, ramis unifloris, 

involucri squamis ad marginem 
anguste rufis. 

Chrysanthemum — Leucanthe- 
mum An. Spec. Willd. Spec. WI. 
p.2142. Hoffm. Germ. Il. 157. 

Bess. Gal.1I. 198. DC. Flor.fran. 
n. 3204. Schlech. Berol. 1. 441. 

Spreng. Syst. VL. p. 583... Wimm. 
Siles.1. 224. Kunth, Flor. Berol. 
345. Lorek, Flor. Pruss. tab: 

169, fig. 924. Chrysanthemum 
folis amplexicaulibus oblongis 
superne serratis inferne dents 

Lin. Flor. Suec. n. 163. Matricaria 
Leucanthemum Scop. Carn. et 
Desv. Matricaria foliis radicalibus 

petiolatis ovatis erenatis, caulinis . 
amplexicaulibus dentatis Haller, 
Helv. n. 98. Leucanthemum vul- 
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gare DC. M VI, p.46. Die- 
trich, Flor. March. 459. 

Na lakach, miedzach, wygonach, w zaroslach, : 

nad brzegami dróg, w gajaeh i.t. p. m. il pospolity. 

K witnie e lipca do jeBini. y. 
Dorasta okolo dwóch stóp wysokosci. Eodyge ma pojedyncza 

lub troche galezista, waleowata, brózdowana, gladka lub drobnym, 
rzadkim wlosem okryta. Liscie korzeniowe i najnizsze lodygowe 
maja dlugie ogonki i sa przewrotnie jajowo-lopatkowate, tepe, 
karbowane lub pilkowane; lodygowe wyzsze nieliczne, ku wiérz- 
cholkowi coraz mniejsze, bezogonkowe, podluzne lub lancetowa- 
te, u dolu troche klinowato-zwezone, nasada pret otulajace, na 

brzegu nieforemnie weinano-pilkowane, gladkie lub nieco kosma- 
te. Kwiat wielki (przeszlo cal w srednicy), pojedynezo na wiérz- 
cholku Todysi i galezi (jesli sie te znajduja) osadzony; $rodek jego 
2ólty, plaski; promienie biale, liczne, od kielicha znacznie dluzsze, 
równowazko-podluzne, nerwiste, w wiérzcholku tepe, cale fub 

niewyraznie 2—3zabkowe. Zuski kielicha podluzne, tepe, $cisle 
ulozone, zwykle gladkie, zielonawe, na brzegu rdzawa, a w wiérz- - 
cholku biala obwiedzione blonka. Ziarna podlugowate, gladkie, 

ezarniawe, bialawemi zeberkami oznaczone i Zadnego nie majace 
puchu. W niektórych okolicach wiesniacy woZowém oktem te ro- 
Sline zowia. i 

Uwaga. Jastrun zbozowy (Chrysanth. segetum .L.. Pyrethrum 
segetum. Moench. Meth.), który w innych krajach az do uprzykrze- 
nia miedzy zbozem ma wyrastac, i o którym Linneusz mówi ze 
jest: frequens. vitium in agris Hollandiae, u nas nigdzie nie dal 
mi sie widziéé. Od opisanego wy2éj rózni sie. szezególniéj lisciem 
sinawym i promieniem Zóltym. Rosnie w okolicach Grodna i na 
Podolu; mówiono mi, ze i w Krakow. gdzieniegdzie sie przytrafia. 

917. PYRETHRUM. MARUNA. 

Kielieh pólkulisty, z listków nieco Spiezastych, ua brzegu 
, suehyeh, przytulonych daehówkowato-ulozony. Kwiatki nad- 
brzezne promieniste, Zenskie; Srodkowe rurkowate, w pigc 
zabków wyeiete, 2pleiowe. Osadnik nagi, wypukly. Ziarna 
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blonka wystajqca, ezasem drobniutko-zabkowana, uwienezo- 

ne. Srodek Zólty; promienie zwykle biale. (Syngen. superftua). 

884. P. rxoponRuM: caule ramoso - diffuso. aut erecto , foliis 

(M. bezwonna) | bipinnati sectis, lobis linearibus acutis 
planiusculis bi-vel tripartitis, ramis mo- 
.nocephalis, achaeniis costato-triangula- 
ribus, inter costas incrassatas transver- 

se iunge margine angusto membra- 

naceo integro coronatis. 

Pyrethrum inodorum Smith. Willd. 

Spec. II. p. 2157. Enum. Berol. p. 901. 
Roth, Germ. 11. 319. Bess. Gal. 1I. 201. 

Schlech. Berol. Y. 4429. Kunth. Flor. Berol. 
L34T. Lorek, Flor. Pruss. tab. 169, fig. 
928. Chrysanthemum inodorum Zzn. 
Spec. Schk. Handb. VI. t. 253 a. Hane, 
Arzneig. 1. t. 4. Hoffm. Germ. II. 158. 
Wimm. Siles. 1.225. Matricaria inodora 
L. Flor. Suec.n. (65. DC. Prodr. VI. 52. 

Dietrich, Flor. March. A461. Anthemis 

vulgaris Lin. Flor. Lapp. (ex Steud.). 

Nad brzegami pól, na ugorach, kolo dróg , na 
dziedzicach, w ogrodach it. p. Kwitnie w lipc. 

sierp. wrzes. (3) : 
Dorasta od !/ do 1 !/ stóp. Ma lodyge gladka, niekiedy czerwo- 

nawa, galezista, o galeziach troche rozwartych lub rozpierzchlych. 
Liscie równiez gladkie, ciemno-zielone; dziela sie na delikatne, 

równowazko-nitkowate wciecia; kazde rozezepia sie z wykle na 9 

lub 3 czesci. Kwiaty na wiérzcholku lodygi i galezi pojedynczo 

wyrastaja, do kwiatów jastruna pospolitego dosé podobne, lecz 
mniejsze i niemal bez zapachu: srodek ich jest zólty, wypuklo- 
wzniesiony; promienie biale, rozlozyste, prawie-eliptyczne, we 
uzy karby w wiérzcholku wyciete. Luski kielicha przytulone; 

nieco Spiczaste, wazka, brudno- rdzawa blonka opasane. Ziarna 
Tom 1I. 54 
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rdzawe, gladkie, na grzbiecie wypukle, przy wiérzcholku maja 
. dwa doleczki, a w miejsce puchu brzezek wazki, blonkowaty. 

Osadnik pólkulisty, brodaweezkami okryty, gladki. - 

885. P. PARTHENIUM: caule erecto ramoso foliisque glabris 
(M. szerokolisciowa) aut subtilissime puberulis, foliolis sub- 

ovatis pinnatifidis inciso-crenatis, sum- 
mis confluentibus, capitulis corymbo- 

E sis, achaeniis costato-angulatis, den- 

tibus 4—5 acutis membranaceis co- 

ronatis. 
Pyrethrum parthenium Smith. Willd. | 

Spec. III. 2155. Enum. Berol. p. 906. 
Hayne, Arzneig. VI. tab. 20. Schlech. 
Berol. Y. 442. .Bess. Gal. II. 201. 
DC. Prodr. VI. 58. Kunth, Flor. Berol. 
I. 346. Lorek, Flor. Pruss. t. 169, f. 
926. Dietrich, Flor.March. 461. Matri- 

caria parthenium JL. Spec. Roth, Germ. 
1I. 316. Chrysanthemum parthenium 
Pers. Syn. ll. 469. Hoffm. Germ. lI. 
158. Wimm. Flor. Siles. 1. 225. Ma- 
tricaria. odorata JLamar. Plor. fran. 
Matricaria foliis pinnatis, pinnis se- 
mipinnatis, lacinulis obtusis, floribus 
umbellatis Haller , Helv. n. 100. Ma- 
runka: Matricaria parthenium Syren. 

^ stron. 865. T 

Przytrafia sie gdzieniegdzie przy wsiach, kolo 
plotów, na gruzach i t. p. (W Mazow: Sandomir. 
Lubels). Kwitnie w lipc. sierpn. ^| 

Ma lodyge na 1—9 stóp wysoka, prosto-stojaca, galezista, 
brózdowana, gladka jak i cala roslina. Liscie szérokie, ogonkowe, 
piérzasto-sieczne, o dzialach zwykle podluznych, tepych, wcinano- 
zabkowanych; najwyzsze przy kwiatach sa mniejsze, pierzasto-sie- 
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czne lub tylko w wiérzcholku 3 razy weiete. Kwiaty dosyé liczne, 
prawie pólkuliste, szypulkowe, na wiérzcholku lodygi i galezi . 
w baldaszkogron zebrane; srodek ich zólty; promienie biale, od 
kielicha ledwie dwa razy dluzsze, w wierzcholku 3 lub 4 karbami 

oznaczone. Listki kielicha. lancetowato-równowazkie, $piczaste, 

prawie-gladkie, blonka sucha obwiedzione, która w wiérzcholku 

wewnetrznych listków jest nieco-poszarpana. Ziarna blonka zab- 
kowana uwienczone. Cala roslina gorzka, ma moeny wlasciwy 
zapach, i w medycynie pod nazwis. herba matricariae niekiedy sie 
uzywa. 

318. MADIA. MAZICZKA. 

Kieliei podwójuy; zewnetrzuy 8— 10listkowy, foremny, 
od wewnetrznego dluzszy; wewnuetrzny wielolistkowy. Osa- 
dnik plaski, nagi. Ziarna splaszezone, proste, w nasadzie 
szezuplejsze , gladkie, z obudwu stron maja po jednym ner-- 
wie podluznym, co im postaé ezworograniastá, nadaje. Puch 
Zaden. Srodek i promienie Zólte. (Syngen. superftua). 

886.M. sa TIVA: DC. Prodr. V. p. 691. Spreng. Syst. II. p. 
(M. siewna) 589. Madia sativa, viscosa et mellosa Willd. 

Spec. III. p. 1951. Pers. Syn. II. p. 429. 

Roslina roczna, pochodzaca z Chili, dzi$ w Euro- 

pie dla nasion oleistych na polach uprawiana. Kwi- — 
inie w lipeu. (3) 

Jest cala wlosem gruczolkowatym, lipkim, mianowicie w gó- 
rze porosla. Ma li$cie podluzne albo lancetowate, zupelnie cale; 
nizsze naprzeciw, wyZsze naprzemianlegle, nieco-pret otulajace. 
Kwiaty krótko-szypulkowe, 2ólte, w katach li$ci i na wiérzcholku 

lodygi skupione. Nasiona oleiste. Nieprzyjemny zapach téj rosliny, 
mianowicie wieczorem po dészezu, daleko sie rozchodzi. OV yia 
cki, Zielnik 1. 3131.)..— — 

319. ANTHEMIS. AUMIAN. 

Kielich pólkulisty, z listków mniéj wieeéj suchych, pra- 
wie równyeh dachówkowato-ulozony. Kwiatki nadbrzezue 
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promieniste, Zeüskie (czasem oijákié, plonne) ; Srodkowe rur- 
- kowate, 2pleiowe, o rurce splaszezonéj, w pie& zabków wy- 
cietéj. Osadnik wypukly lub stozkowaty, plewkami okryty. 
Ziarna podluzne, prawie waleowate lub niewyraznie A4granià- 
ste, w wierzcholku juz nagie, juz mala, blonka zabkowana, 
lub calkowita uwiehezone. Srodek Zólty; promienie biale al- 
bo zólte. (Gyngen. superflua). 

A. Promienie biale. 

887. A. coTULA: caule ramoso, foliis tripinnatisectis gla- 
(Ri. émierdzqey) briusculis aut parce pilosis, laciniis lan- 

à; ceolatis acutis, involucri squamis margine 

albidis, receptaculo conico superne pa- 
leaceo, paleis angustis acuminatis, achae- 

niis apice nudis. 
Anthemis cotula Lin. Willd. Spec. TI. 

2181. Scop. Carn.n. 1092. Schk. Handb. 
III. z. 254a. DC. Flor. fran.n. 3261. Bess. 
Gal.M. 202. Hoffm. Germ.1L. 160. Hayne, 
Arzneig. l. tab. 6. Schlech. Berol, I. 444. 
Lorek, Flor. Pruss. t. 110, fig.931. Wimm. 
Flor. Siles. I. 224. Anthemis receptacu- 
lis conicis, paleis setaceis, seminibus nu- 
dis Lin. Plor. Suec. n. 161. Anthemis 
foetida Lamar. Flor. fran. Chamaeme- 
lum Cotula Allion. Flor. Pedem. n. 616. 
Chamaemelum foliis. glabris duplicato- 
pinnatis nervo foliaceo, pinnulis lanceola- 
tis, seminibus exasperatis Haller, Helv. n. 
104. Maruta foetida Cassin? Dict. Kunth, 

Flor. Berol. 1. 342. Maruta Cotula DC. 
- Prodr. VI. p. 43. Dietrich, Flor. March. 

451. Maruta vulga S.P. Comp. II. 392. 



SYNGENESIA. 429 

Chamaemelum foetidum Vaill. Paris. p. 
34. Rumief psi albo $mierdzacy. Cotu- 
la foetida Syren. stron. 803. 

Wyrasta szezególniéj na dziedzicach, placach, 
podwórzach, czesto na gruzach, i w ogólno$ci na 

wszelkich NUM zaniedbanych miejscach; 
czasem na polach sie. przytrafia. Kwitnie w lipc- 
sierpn. WTIZesS. 

Rumian ten, od pospólstwa psim vrumiankiem zwany, od- 
znacza sie mocna i odrazliwa wonia, która mianowicie w jego 

kwiatàch czué' sie daje. F;odyge ma galezista, na ase stope wy- 
soka, gladka lub drobnym, rzadkim wlosem, mianowicie w górze 

omszong i cokolwiek brózdowana. Li$cie zwykle 2 razy piérza- 

sto-sieczne, o wcieciach szezuplych, równowazko-lancetowatych, 
szydlowato-spiczastych, gladkich, albo rzadkim, krótkim wlosem 
okrytych. Glówki kwiatowe prawie téjze coi paehnacego rumian- 
ku wielkosci, na wiérzcholku galezi i galazek pojedynezo-wyra- 
stajate; Srodek maja 2ólty, wypukly, promienie biale, podlugowa- 
te, czesto zwisle, w wiérzcholku tepe, 1 albo cale, albo we 2 lub 

3 karby wyciete. Luski kielicha lancetowate; zewnetrzne cokolwiek 
Spiczaste, wewnetrzne tepe; wszystkie okryte s3 na zewnatrz sza- 
rym, rzadkim, dosé dlugim wlosem; brzeg maja suchy, blonkowa- 
ty, bialawy i mniéj sigo poszarpany. Dojrzale owoce sa brudno- 
Zóltawe, przewrotnie-Jajowate lub niemal gruszeczkowate, w wierz- 
cholku tepe izadna nieuwierczone blonka; na ich powierzchni 
mozna widziéé 10 podluznych zeberek, w liczne faldki czyli gru- 
dki pomarszczonych. Osadnik walcowato- stozkowaty, niewydra- 

Zony, ma na sobie szczególniéj w górze dosyé liczne, od owoców 
dluzsze, waziutkie, Spiczaste, naksztalt szezecin plewki. Jezyczko- 

wate kwiatki u tego gatunku, bedac pozbawione slupka, calkiem 

sq plonne. 

888. À. ARVENSIS: caule ramoso diffuso eum foliis mcano- 
(R. polmy) ^ pubescente, foliis bipinnatisectis, laciniis 

lineari-lanceolatis acutissimis. capitulis 
longe- pedunculatis, involucri squamis 
margine scariosis albis obtusis, recepta- 
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culi conici paleis lanceolatis acumina- 
tis, achaeniis tendu denticulata 

coronatis. 

Anthemis arvensis Lon. Will. Spec. YII. 
- Q. 2185. Scop. Carn. n. 1091. Roth, 

Flor. Germ. 1I. 353... Pollich , Palat. m. 

816. Hayne. Arzneig. l. tab. 5. Pers. 
Syn. II. 466. DC. Flor. fran. n. 3260. 
Ejusd. Prodr. Vl. p. 6. Bess. Gal. II. 
202. Schlech. Berol. Y. 443. Kunth, Be- 

vol. I. 349. Dietrich, Flor. .March. 456. 

Wimm. Siles. Y. 223. :Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 170, fig. 930. Anthemis recepta- 
culis conicis, paleis lanceolatis, semini- 
bus coronato-marginatis JLin. Flor. Suec. 

n. (68. Chamaemelum arvense Allion. 

F lor. Pedem. n. 614. Gaertn. de fructib. 
IL. 426, tab. 168, fig. 10. Anthemis 

agrestis Wallroth, Sched. critic. 484. 

—. Na polach , ugorach, kolo dróg, na dziedzincach 
| i. p. b. pospolily. Kwitnie w lipc. sierp. wrzes. (*) 

(G Lin). 
Odznaeza sie kolorem szarawo-zieloaym, pochodzacym od dro- - 

bnych, przytulonych wlosków, któremi niemal wszystkie czesci téj 
rosliny sa mniéj wiecéj okryte. Zodygi ma galeziste, podnosza- 
ce sie, a niekiedy na ziemi rozpostarte, rysowane, czasem u dolu* 
czerwonawe, na stope lub wiecéj wysokie. Liscie prawie takie jak 
u poprzedzajacego; tojest dolne dwa razy, wyzsze zwykle raz pié- 
rzasto-sieczne, o weieciach równowazkich lub równowazko-lance- 

towatych, $piczasto-zakoüczonych. Kwiaty troche wieksze jak 
u powyzszego, osadzone na wiérzcholku galezi, na dlugich, wznie- 
sionych szypulkach; $rodek ich zólty, promienie biale,: poziomo- 

rozlozyste. Luski kielicha podluzne, tepe, wloskami porosle, dos 
Széroka, mianowicie w wiérzcholkuitroche poszarpana blonka 

obwiedzione. Osadnik ostrokregowy, wewnatrz pusty, plewkami 
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lancetowatemi, Spiczastemi, czólenkowato-stulonemi okryty. Ziarna 

gladkie, prawie-4graniaste, nieco-brózdowane, a 1c] wiérzcholek 

króciutka, niewyraznie-zabkowana blonka uwierczony. Z ogólnéj 
postaci znacznie do poprzedzajacego podobny, lecz wort ma slaba, 

aromatyczng. Kwiatki jezyczkowate sa rodzajne. 
Anthemis agrestis Wallroth'a jest odmiana, majaca liscie gla- 

dsze, zieleüisze, zewnetrzne ziarna z brzezkiem: nabrzmialym. 

B. Promsente zólte. 

889. A. TINCTORIA: caule erecto stricto ramoso cum foliis 

(R. farbierski) | molliter sericeo-pubescente, foliis bipin- 
natifidis, laciniis linearibus cum rachi 

acute dentatis, capitulis longissime pe- 
dunculatis, involucri squamis villoso- 
canis obtusis margine submembrana- 
ceis, receptaculi convexi paleis linea- 
ribus apice subulatis, achaeniis mem- 

branula integerrima coronatis. 
Anthemis tinctoria Lin. Pollich, Pa- 

lat. n. 818. Roth, Germ.Yl. 355. Krock. 

Siles. n. 1438. Hoffm. Flor. Germ. VI. 
161. Bess. Gal. II. 202. ScAMech. .Be- 
rol. I. 444. DC. Prodr. VI.11. Spreng. 
Syst. III. p. 596. — Kunth, Flor. Berol. 
I 341. Wimm. Flor. Siles. Y. 229. 
Dietrich, Flor. March. 456. Lorek, Flor. 

PPruss. tab. 110, fig. 932.  Anthemis 

foliis, bipinnatis serratis, subtus tomen- 
tosis caule corymboso Lin. Plor. Suec. 
n. 169. Chamaemelum tinctorium 
Allion. Flor. Pedem. n. 619. Chamae- 
melum foliis pinnatis hirsutis, pinnulis 
simplicibus lanceolatis Haller, Helv. 
n. 105. 
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W yrasta szezególniéj na gruntach suchych, wa- 

pnistych i Zwirkowatych. Kwitnie w lipc. sierpn. 7|. 
(C) DC. Prodr.). 

Cala roslina siwemi, przytulonemi wloskami porosta. Wyso- 

ka na stope lub póltory. Ma lodyge prosto-stojaca lub podnosza- 
ca sie, galezista, twarda, walcowata, u dolu zwykle eczerwonawa. 

— Liscie szarawe, dwa razy piérzasto-sieczne, o wcieciach równo- 
wazkich lub lancetowatych, ostro-koüczystych, i szerszych jak 
u dwóch poprzedzajacych gatunków. Kwiaty wiérzcholkowe, na 
bardzo dlugich, w górze nagich szypulkach osadzone; znacznie sa 
wieksze Jak u tamtych i calkowicie pomarariczowo-zólte. Promie- 
nie rozloZyste, przewrotnie- podluzno -jajowate, w wiérzcholku 
niewyraznie 2zabkowe, ledwie dwa razy od kielicha dluzsze. Sro- 

dek plaski. Zewnetrzne luski kielicha szaro-kutnerowate. Na osa- 
dniku znajduja'sie liczne, równowazkie, w wiérzcholku szydelko- 
wate plewki, niemal kwiatkom wyrównywajJace. Ziarna 4grania- 
ste, ku. nasadzie zwezone;'w wiérzcholku blonka niezabkowana 

okryte. Z kwiatów tego rumianu. dosé piekna, 261ta farbe. otrzy- 
maé mozna. 

880. ACHILLEA. KAWAWNIK. 

Kielieh ogólny jajowato-podluzny lub dzwonkowaty, 
zlusek przytulonych , nierównych dachówkowato - ulozony. 
Kwiatki nadbrzezne Zenskie; zwykle nieliezne, promieniste., 
0 promieniach krótkieh , okraglawych; fles ue rurko wate, 

Ww pie zabków wyciete, 2pleiowe. Osadnik wypukly, cza- 
sem stozkowaty, plewkami okryty. Ziarna podluzne, splasz- 

ezone, eladkie. Puch Zaden. Glówki kwiatowe zwykle dro- 

bne, o promieniaeh bialych, purpurowych, rózowych lub zól- 
tyeh. (Syngenes. superflua). 

890. A. PrARMICA: caule erecto, superne ramoso, foliis ses- 

(K. pilkowany) silibus glabris lineari-lanceolatis argute 

erebre et aequaliter serratis, pedunculis 
pubescentibus" corymboso- paniculatis , 



SYNGENESIA. 433 

involucri subhemisphaerici squamis vil- 

losis ovatis margine ferrugineis, ligulis 
8—-12 subrotundis 3dentatis, recepta- 
culi paleis oblongis pubescentibus. 

Achillea. Ptarmiea Lin. Willd. Spec. 
III. 2191. Zjusd. Enum. p. 918. Pol- 

lich, Palat. n. 819. . Roth, Flor. Germ. 
II. 356. Hayne, Arzneig. IX. tab. 44. 
Hoffm. Germ. W. 161. DC. Flor. fran. n. 

3211. Spreng. Syst. lI. p. 596. Bess. 
Gal. YI. 203. |.Schlech. Berol. I. p. 445. 
LLorek, Flor. Pruss. tab. 111, fig. 934. 

Wimm. Flor. Siles. Y. 922. Achillea fo- 
liis lanceolatis acuminatis argute serra- 
tis Lin. Flor. Suec. n. «11. Achillea fo- 
Iiis linearibus lanceolatis acutissime ser- 

ratis Haller, Helv. n. 117. Ptarmica 

vulgaris DC. Prodr. VI. p. 23. Dietrich, 
Flor. March. 458. Ptarmica vulgaris fo- 

lio longo serrato, flore albo Vall. Paris. 

p. 165. 
Przytrafia sie; w zaroslach, nad brzegami rzék, 

strumieni, rowów i w t. p. m. (Kolo Eomzy dosé po- 
spolity.. Kwitnie od lipca do Jesieni. 2]. 

Lodyge ma prosto-stojaca, waleowata, u dolu pojedyneza i gla- 

dka, w wiérzcholku omszona, na dwie lub trzy stopy wysoka. Li- 
$cie niepodzielone, bezogonkowe, równowazko-lancetowate, pra- 
wie gladkie, z brzegiem foremnie ostro i gesto-pilkowanym, szorst- 
kim, 1—3 cali dlugie, a ókolo 2 lub 3 lin. szer.  Glówki kwiato- 
we tworza baldaszkogron wiérzcholkowy; sa niemal pólkuliste, 
biale, wieksze nieco;jak u krwawniku pospolitego. Promieni naj- - 
czescié] osm, przewrotnie - jajowato - okraglawych , 2nerwowych, 
w wiérzcholku zabkowanych. Listki kielicha podluzno-jajowate, 
tepe, kutnerem mnié] wiecé] okryte, na brzegu brunatnawe, mo- 
cno przytulone. Ziarna przewrotnie-Jajowato-podluzne, :gladkie* 

Tom Il. , 55 
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Cala roslina mà pewna ostrosé; szezególnie suchy jéj korzeüi mo- 
cne kichanie wzbudza. Dawna medycyna przypisywala j6j lekar- 
skie wlasnosci. W ogrodach znajoma jest piekna odmiana pelna 
(fran. Bouton d'argent), majaca glówki kwiatowe prawie-kuliste, 
w których wszystkie kwiatki na jezyczkowate sie zmienily. 

891. A. MILLEFOLIUM: caule erecto subvilloso simplici seu 
(K.. pospolity) apice ramoso , foliis radicalibus pe- 

tiolatis, caulinis subsessilibus, omni- 

bus pinnatisectis glabriusculis, laci- 
niis linearibus 3—6fidis mucronatis, 

corymbo-composito fastigiato, invo- 
luero obovato-oblongo glabriusculo, 
radio 4—- 5floro, receptaculi paleis 

oblongis acutis hyalinis. 
Achillea millefolium | Lin. Spec. 

Willd. Spec. III. p. 2208. Scop. Carn. 
n. 1098. Pollich, Palat. n. 820. Roth, 

Germ. Il. 356. Schk. Handb. VI. tab.: 
255. Hane, Arzneig. IX. tab. 45. 
Gaertn. de fructib. YI. 426, tal» 168, 
f. 9. DC. Flor. fran. n. 3280. Ejusd. 
Prodr. Vl.p. 24. Hoff. Flor. Germ. 
II. 162. Schlech. Berol. Y. 445. Kluk, 
JDyke. Y. 4. Kunth, Flor. Berol. I. 
343. Wimm. Flor. Siles.Y. 223. Die- 

trich, Flor. March. 458. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 171, fig. 935. Achillea — 
foliis duplicato-bipinnatis nudis , la- 
ciniis linearibus dentatis Lon. Flor, 
Suec. n. (10.  Millefolium vulgare 
album et purpureum Vaill. Paris. p. 
127. Krwawnik: Millefolium terre- 
stre Syren. stron. 601. 
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Na lakach, pastwiskach, miedzach, kolo dróg, 

w zaroslach, gajach, ogrodach, prawie wszedzie 

w obfitosci. Kwitnie od ezerwca do twardé] Jesie- 
HP RE 

Krwawnik pospolity jest roslina od kilku cali do dwóch lub 
3 stóp dorastajaea. Korzet ma dosó dlugi, pérzowaty, mocny, 
twardy, wlóknami cienkiemi opatrzony. Lodyge u dolu walco- 
wata, zwykle pojedyneza, w górze kaniciasto-brózdowana 1 w bal- 

daszkogron rozgaleziona, a stosownie do natury gruntu, juz gla- 
dka, juz krótkim "wlosem mniéj wiecé] okryta. Galezie maja dosé 
glebokie brózdy. Liscie na 2—4 cale dlugie, bezogonkowe; w ob- 
wodzie podluzue lub lancetowate; dziela sie piérzasto na liezne, 

równowgzkie, plaskie, niekiedy bardzo szezuple, ezasem na pare 
lini] szérokie klapki z których. kazda rozcieta jest Jeszcze na kilka 
krótkich, nierównych, jajowatych albo równowazkich, króciutkim 

sztyletem zakofezonych czastek. Korzeniowe sa znacznie dluzsze, 
miekkie, na ogonkach osadzone, i podwójnie pierzasto-sieczne. 
Powierzchnia wszystkich li$ci bywa juz gladka, juz drobnym wlosem 
okryta. Glówki kwiatowe liezne, podtugowate (zwykle okolo 3 lin. 
dlug.), tworza foremne, z wiérzchu plaskie baldaszkogrony, na 
wiérzcholku galezi umocowane. Promieni pospolicie 5, od kielicha 
znacznie krótszych, okraglawych, i albo calkowitych, albo we 3 nie- 
wyrazne karby wycietych, bialych, rozlozystych, pózniéj zwislych. 
Glówki pylk. pomaraficzowe. .Luski kielicha podluzne, tepe, nieró- 
wne, $cisle przytulone, zewnatrz mniéj wieeéj (mianowicie w mlodo- 
5c) kosmate, na brzegu biala lub rdzawa blonka opasane. Ziarna 

po dojrzeniu szare (okolo I lin. dlugie), podlugowate, plaskie, tepe, 
ku nasadzie klinowato-Zwezone, zupelnie nagie 1 gladkie.. Plewki 
miedzy kwiatkami do Iusek kielichowych podobne, lecz spiczaste, 

, blonkowate 1 przezroezyste. Piekna odmiana krwawniku z kwia- 
tem cielistym, rózowym lub $wiatlo czerwonym, dosé ezesto w sta-. 
nie dzikim sie przytrafia. Cala roslina ma smak gorzkawy, zapach 
aromatyézny: szezególnie Jéj glówki kwiatowe po roztarciu balsa- 
miczno-korzeuna won wydaja. W medycynie (Aerba et flor. mil- 
lefolii) do lekarstw sie uzywa. Mlode liscie krwawniku z twaro- 
giem. zmieszane, sq zdrowém dla indyezat pozywienieim. 
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38L HELIANTHUS. SZONECZNIK. 

Kielich ogólny z listków podluznych, zielnych, w nasa- 
dzie rozszerzonyeh, w wierzcholku rozlozystych lub nieco 
odgietych, dachowkowato-ulozony. Kwiatki nadbrzezue pro- 
mieniste, 1rzedowe, nijakie; Srodkowe rurkosvate, w pie zab- 

ków wyciete, 2pleiowe. Osadnik obszerny, plaski, plewkami. 
lancetowatemi, Spiezastemi okryty: Ziarna (owoce) podluzne, 
tepe, plaskawe lub niemal 4graniaste, gladkie lub nieco ko- 
smate, w wierzeholku dwiema osciami lancetowatemi, opa- 

dajacemi uwienezone. (Srodek Zólty; promienie szerokie, po- 

dobniez Zólte). (Syngen. frustranea). | 

892. H. ANNUUS: radice fibrosa, caule giganteo erecto, foliis 
(S. zwyczajny) alternis petiolatis cordatis seu late- ovatis 

trinerviis grosse serratis hispidis, capitulis 
maximis cernuis, involucri squamis late- 
ovatis abrupte- acuminatis ciliatis, paleis 
subindivisis, achaeniis disci biaristatis. 

Helianthus annuus Lin. Willd. Spec. Yl. 
p. 2231. Enum. Berol.p. 919. DC. Flor. 
fran. n. 3289. Ejusd. Prodr. V. 585. Pers. 

Syn. II. 475. Kluk, Dyke. M. 86. Spreng. 
Syst. II. 616. Slonecznik peruwiaüeki c. 

Slotice indyjskie:: Chrysanthemum perua- 
num ?. Flos Solis Syren. stron. 1528. 

Pochodzi z Ameryki polud. Kwitnie w koficu la- 

ta. (2) 
Dorasta wzrostu ezlowieka, ezesto nawet wyzszy. Eodyge ma 

pojedyneza, twardawsa, szorstkim wlosem okryta. Liscie obszer- 
ne, naprzemianlegle, ogonkowe, sercowato-jajowate, Spiczaste, na 
brzegu pilkowane, szorstko-wlosiste i 3 nerwami oznaczone. 

Kwiat zólty, najwiekszy zpomiedzy roslin zlozonych, wiérzchol- 

kowy, nieco zwisly, na szypulce zgrubialé] osadzony. Listki kie- 

licha lancetowate, troche nastroszone, $piczaste, Zólto-zielonawe. 
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Srodkowe - kwiatki bardzo liczne i geste, rurkowate, w piec zab- 

ków wyciete. Promienie na dwa cale lub nieco wiecéj dlugie, 1 '/, 
cal. szérokie, spiezaste. Ziarna podlugowate, w dolnym koricu 
troche zwezone, niemal plasko-czworograniaste, w wiérzcholku 

tepe, na powierzchni gladkie, brudno-szare, ciemno-granatowe 
lub ezarriawe; na kazdém znajduja sie w mfodosci dwie lanceto- 
wate, drobno zabkowane o$ci. W Peru ta roslina 20 stóp ma do- 

rastac.-Z iéj nasion dobry wybija sie olój; na ten uzytek niekie- 
dy umyslnie sie uprawia. (amiet. rolnicz. technol. ME. 41.). 

893. H. ruBEROSUS: radice tubercula oblonga gerente, 
(S. bulwowy) ^ cauleerectoramoso scabro, foliis alter- 

nis petiolatis 3plinerviis scabris ser- 
ratis, inferioribus cordato-ovatis , su- 

per. ovato - acuminatis , capitulis ere- 
ctis, involucri squamis lineari-lance- 

olatis ciliatis. 

Helianthus tuberosus Li. Willd. 
Spec. III. p. 2239. Enum. Berol. p. . 
919. Schk. Handb. YII. n. 4623, tab. 
258. DC. Prodr. V. p. 590. Flor. 

| fran. n. 3290. Pers. Syn. I. p. 415. 
Helianthus radice tuberosa Ln. Hort. 

c Oliff. 419. 

Pochodzi z Brazyli.. Kwitnie w jesieni. ?] 
Korzen bulwiasty, o bulwach podluznych, brunatnawych. Lodyga 

pojedyneza lub galezista, prosto-stojaca, rysowana, szorstka, na 
kilkastóp wysoka. Liscie naprzemianlegle, krótko-ogonkowe, dol- 
ne wieksze, sercowato-jajowate, wyzsze stopniowo-mniejsze: ja- 
jowo-podluzne lub lancetowate; wszystkie Spiczaste, na brzegu 
ostro-pilkowane, w dotknieciu szorstkie, 3nerwowe. Kwiaty 2ól- 
te, znacznie mniejsze jak u gatunku poprzedzajacego, wiérzcholko- 
we, prosto-wzniesione. Listki kielicha równowazko-lancetowate, 

Spiczaste, mniéj wiecéj odgiete, szorstkawe, na brzegu wlosem 
bialawym rzesowato-porosle. Promienie koüiczate, w wiérzcholku 
dwuzabkowe. Pod nazwiskiem buhwy lub topinamburu znajomy; 
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rozmnaza sie z korzeni które jak kartofle jadane bywaja. (Ogrodn. 
Zigry,l. 12. Wodzicki, II. 403. Kluk, JDykc. II. 37. Reichart, Ogrod. 
warzyw. 231. Izys. zr. 1822. VI. 218. z r. 1823. I. 313. Wyzy- 
eki, Zielnik II. 263. Czepitiski, Ogrod. powsz. 183.) 

382. CALENDULA. NOGIETEK. 

—. Kielieh ogólny dzwonkowaty, z listków równowazko- 
laucetowatych , foremnych, zielnych, niemal pojedynczym 
rzedem-osadzonyeh uformowany. Kwiatki nadbrzezne, pro- 
mieniste, Zenskie, rodzajne ; Srodkowe rurkowato-lejkowate, 
pieeiozabkowe, mezkie, plone. Osaduik plaski, nagi. Ziar- 
na (owoce) rózno-ksztaltne, skrzy wione, na grzbiecie kolea- 

mi, wyrostkami lub zmarszezkami w rózny sposób okryte. 
Puch Zaden. Srodek i promienie zólte albo pomaranezowe. 
(Gyngen. necessaria). 

894. C. AnvENSIs: caule diffuso, foliis lanceolatis acutis re- 

CN. polmy) ^ mote denticulatis, inferioribus basi at- 
 tenuatis subpetiolatis, superioribus se- 
miamplexicaulibus, achaeniis omnibus 
curvatis, marginalibus involucro duplo- 
longioribus dorso longe echinatis apice 
rostratis, mediis paucis (imo nullis) sub. 
laevibus subglobosis, intimis angustis 
dorso muricatis. 

Calendula arvensis Lin. Willd. Spec. 
III. p. 2339. .Pollich, Palat. n. 829. oth, 

Flor. Germ. 1I. 868... Schk. Handb. tab. 
265 (fractus). Gaertn. de fructib. 1T. 421, 
tab. 168, fig. 4. DC. Flor. fran. n. 3202. 
Ejusd. Prodr. Vl. p. 452. Bess. Gal. II. 
210. Ejusd. Enum. Volh. p.35. Spreng. 
Syst. 1I. 623... Dietrich, Flor. March. 
480. Calendula foliis lanceolatis àmple- 
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. Xieaulibus dentatis, floribus eoncolo- 

ribus Zaller, Helv. n. 94. Caltha ar- 

vensis Vaill. Paris.p. 26. Moench. Meth. 
585. 

hosnie na polach, lecz rzadko sie przytrafia. 

(W. Krakow.). Kwitnie w lipc. sierp.. (3) 
Dorasta okolo pól stopy wysokosci. Ma lodyge waleowata, 

podnoszaca sie, nieco galezista, rzadkim wlosem porosla. Liscie 

naprzemianlegle, bezogonkowe, sercowato-lancetowate, Spiczaste, 
cokolwiek zabkowane, albo zupelnie cale, szorstkawe. Kwiaty 

$wiatlo-Zólte, male, na wiérzcholku lodygi i galezi pojedynezo- 
osadzone. Listki kielicha spiczaste, szorstkawo-kosmate. Jedne z ze- 

wnetrznych owoców sa dlugie , lukowato-skrzywione 1 kolcami na 
grzbiecie okryte, drugie maja postaé6 okraglawé] lódki, z grzbie- 
tem wypuklym, bez kolców; wewnetrzne zwinione sq w okrag, 

na powierzchni chropawe, brodawkowate. 

895. C. orrrcmNALIS: folis pubescentibus, imis integris 
(AN. ogrodowy) | spathulatis, superioribus cordato-am- - 

plexicaulibus lanceolatis subdentatis, 

achaeniüs omnibus curvatis cymbae-. 
formibus dorso muricatis, marginali- 

bus parum majoribus intus crista au- 

ctis apice parum productis. | 
Calendula officinas Lm. Wild. 

Spec. TII. p. 2340. Roth, Germ. TT. 369. 
Gaertn. de fructib. YI. 422. t. 168, fig. 

4. Hayne, Arzneig. YX, tab. 41. .DC. 
Prodr. VI. p. 451. Ejusd. Flor. fran. 

n. 3208. Hoffm. Germ. YI. p. 166. 
Kluk, Dyke. Y. 93. Pers. Syn. II. 492. 
Spreng. Syst. MI. p. 623. Caltha of- 
ficinalis Moench, Meth. 585. Nogietek: 
Caltha v. Calendula ;Syren. stron. 
1530. 
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Dziko ros$nie na polach w polud. Europie, u nas 
w. ogrodach wiejskich dobrze znajomy.  Kwitnie 
w sierpn. wrze$. (*) 

Od poprzedzajacego we wszystkich ezesciach wiekszy. Lodyge ma. 
. walcowata, omszona. Dolne li$cie sa. wieksze, przewrotnie-]ajowo- 
podluzne, prawie-lopatkowate; wyzsze mniejsze, podluzne, w nasa- 
dzie zwezone, albo lancetowate; wszystkie nieco pret otulajace, Spi- 
czaste. na brzegu mnié] wiecéj wycinane1 drobnemi, odleglemi zab- 
kami opatrzone, lub prawie cale, szorstkawe. K wiaty wielkie, wiérz- 
cholkowe, zólto- pomaranezowéj lub cytrynowéj barwy.  Listki 
kielicha lancetowate, mocno-s$piczaste, omszone. Promienie liczne, 

znacznie od kielicha dluzsze, w saméj nasadzie bialym wlosem 
porosle, w wiérzcholku we 2 lub 3 zabki wyciete. Owoce wewne- 

trzne lukowate, na grzbiecie najezone, szezuplejsze; nadbrzezne 

czolenkowate, tepe, szérsze, z grzbietem takze troche szorstkim. 
Cala roslina jest gorzka i ma wlasciwy, dosyéó mocny zapach. Da- 
wniéj kwiat j6j w medycynie sie uzywal; dzi$ niekiedy maslo nim 
farbuja. W ogrodach daje sie widziéé. czesto odmiana pelna, ma- 

— jaca wszystkie kwiatki jezyczkowate. 

Oddzial 1V. Cykoryowate albo jezyczkowe (Cicho- 

reae Spren.). 

9889. CREPIS. PAPAWA. 

Kielich podwójny; wewnetrzny jajowaty, po okwitnieniu 
zwykle u dolu brzuchato-rozszerzony, wielolistkowy, o list- 
kaeh jednorzedowych: zewnetrzny krótki, z listków szezu- 
plych, odstajaeych lub przytulonych uformowany. | Kwiatki 
wszystkie jezyczkowate, rodzajne. Osadnik nagi. Ziarua 

podluzne, waleowate lub lekko-plaskawe , w wierzceholku 

zeszezuploue, podluzuie-rysowane. Puch wlosisty, beztrzo- 

neczkowy, bialy, miekki, z wlosów wielorzedowych, troclie 

szorstkich , opadajaeych zlozony. Kwiaty zólte. (Syngenes. 
aequalis). | 
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(P. pospolita) 
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glabriuscula, caule erecto corymboso- 
paniculato, foliis radicalibus runcinatis, 
caulinis inferioribus lanceolato-lineari- 

bus sagittatis, superioribus linearibus 
integerrimis margine subrevolutis, in- 
volucro ovato cum pedicellis cano-pu- 
bescente, achaeniiss pappum  subae- 
quantibus linearibus apice attenuatis 
secus costulas muricato-scabris. 

Crepis tectorum Lin. Willd. Spec. 
IIT. 1601. Scop. Carn. n. 954. .Roth, 
Germ. II. 253. Schk. Handb. YII. tab. 
222 (calyx et fructus). DC. Prodr. VII. 
p. 162. Flor. fran. Suppl. p. 448. 
Wallroth, Sched. crit. 430. Schlech. Be- 
rol. I. 414. Bess. Gal. H. 261. Kunth, 
Flor. Berol. l. 381. Dietrich, Flor. 
March. p. 509. .Wimm. | Siles. Y. 201. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 157 , f. 858. 
Crepis folis lanceolatis hastatis sessi- 
hbus laevibus, inferioribus dentatis 

Lin. Flor. Suec. n. 105. Crepis varia 
Moench. Crepis Dioscoridis Pollich, Pa- 
lat. n. 450. Crepis murorum AVecker. 

Bardzo pospolita roslina na polach, ugorach, mia- 
nowicie w miejscach suchych i nieurodzajnych, kolo 
dróg, w w ogrodach, ezasem na murach i dachach. 

Kwilnie S lipca do jesieni. (*) 
Jest nader zmiennym gatunkiem (*). Czasem zaledwie na a3 

lub 4 cale bywa wysoka, ezesto do póltory stopy dochodzi. Lody- 
ge ma juz niemal pojedyneza, juz w górze mnié] wiecé] galezista, 

(*) Linneusz mówi o niéj: nulla planta hac "e a nulla magis 
structura et |n varians, nulla magis confusis synonymis... 

T om 1 
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albo na liczne, zaraz od dolu podzielona galezie; jest ona. prawie- 
kaciasta, rowkowana, gladka lub niezuacznie omszona, szaro- 

zielenawa, niekiedy brudno-czerwonawemi smugami po kantach 

oznaezona. Li$cie korzeniowe lancetowate lub jajowato-podluzne, 
zwykle haczysto-dzielne, niekiedy lekowato-zabkowane; lódygowe 
nizsze lancetowate, piérzasto-sieezne lub haczysto-dzielne, ezasem 

nieznacznie-zabkowane lub prawie-cale; wyzsze 1 kwiatowe po- 
spolicie sa równowdgzkie, szezuple, strzalkowate, zupelnie cale, 

na brzegu nieco-zawinlone; wszystkie gladkie lub troche kosma- 
te, wietkie, szaro-zielonawé] barwy.  Zdarzaja sie indywidua ma- 
jace wszystkie liscie na lodydze  prawie równowazkie, bez zadnych 
weieé i zabków. Kwiaty niewielkie, siarezysto-Zólte, z bliznami 
brunatno-rdzawemi. Kielich sklada sie z listków lancetowatych 
lub prawie-równowazkich, szaro-zielonych, gladkich lub czarnia- 
wym, gruczolkowatym wlosem mniéj wiecéj okrytych. Listki dol- 
nego kieliszka sa szczuplejsze. przytulone i znacznie krótsze. Szy- 
pulki w wiérzcholku |cokolwiek zgrübiale. Ziarna podluzne, nie- | 

mal równowazkie, w górze troche szezuplejsze, na powierzchni 

zeberkowate, o zeberkach drobniutko-karbowanych, po dojrzeniu 
ezarniawo - brunatne, puchem bialym, miekkim, prawie-jedwabi- 
stym, beztrzoneczkowym, cokolwiek od ziarna dluzszym uwien- 

czone. 

897. C. prENNIS: hispidula, caule erecto sulcato, foliis in- 
XP. szorstka) ferioribus runcinato-pinnatifidis, superio- 

ribus lanceolatis dentato-pinnatifidis,sum- 
mis integerrimis, panicula eorymbosa, 
involueri squamis margine scariosis dor- 

so plerumque hispidis, exter. lineari-lan- 
ceolatis, achaeniorum costis laevibus. 

Crepis biennis Lin. Willd. Spec. IIT. p. 
1603. Hoth. Germ. Il. 254. Gaertn. de 

- fructib. 1I. 364, tab. 158, fig. 8. Schk. 
Handb. TIT. tab. 222 (calyx et fruct.). DC. 
Flor. fran. n. 2941. - Schlech.. Berol. Y. 
414. Bess. Gal. II. 159.  Kunth, Flor. 

Berol. 1.386. Wimm. Flor. Siles. I. 201. 
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Dietrich , Flor. March. 508. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 151, fig. 859. Crepis foliis 
pinnato-hastatis scabris, basi superne 
dentatis, calycibus muricatis Lin. Flor. 
Suec. n. (06. Crepis scanensis Lin. Iter 
Scan. 171. Hedypnois biennis Zudson. 

Limnoseris biennis Petermann. 

Przytrafia sig nad brzegami lasów, pól, w zaro- 
Slach, na pastwiskach 1 miedzach.. Kwitnie w czerw. 

lipe. sierp. 3 (( DC). 
Od poprzedzajacego wiekszy. Lodyge ma czasem na 3 lub 4 

stopy wysoka, walcowata, u dolü pojedyneza, w górze galezista, 
o galeziach rozlozystych, brózdowana, szorstkim wlosem, miano- 
wicie u dolu porosla:. Liscie podluzne, naprzemianlegle, bezogon- 
kowe, niemal zbiegajace, gleboko-pierzasto-sieczne, o wcieciach 
lancetowatych, w górnym koncu nierówno-zabkowanych, pod 
spodem gestym, bialym, szorstkim, twardym wlosem, mianowicie 
na Srodkowéin zeberku poroslych. Wyzsze li$cie sa mnie]sze, 
lancetowate lub prawie-równowazkie, spiczaste, cale, albo tylko 

przy nasadzie mniéj wiecéj piérzasto-weinane, podobniez szorstka- 
we i pod spodem wlosiste. Kwiaty wiérzcholkowe, w baldaszko- 
gron ulozone, wieksze 1 ciemniejszéj zólté] farby Jak u poprzedza- 
jacego. Blizny zólte. Kielich sklada sie z listków lancetowatych, 
Spiczastych, na grzbiecie po okwitnieniu. chropawo - szorstkich; 
listki dolnego kieliszka równiez lancetowate, z poczatku przytulo- 
ue, pózniéj odstajace, znacznie od kielicha krótsze. Osadnik do- 
leczkowaty, a obwód dolków drobnemi szezecinkami otoczony. 

Ziarna równowazkie, w wiérzcholku nieznacznie zwezone, rdza- 

we, uwazane pod szklem powiek. ukazuja na swéj powiérzchni 

podluzne, w górze szorstkawe zeberka. Puch krótszy nieco od 
nasion. 

898. C. PRAEMJRSA: scapo polycephalo racemoso foliisque 
(.P. podgryziona) obovatis vel oblongis suberenato-den- 

ticulatis. molliter hirtis , involucro cy- 

lindraceo calyculato glabriusculo, li- 
eulis apice truncatis. 
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Crepis praemorsa Froelich et Tausch. 
DC. Prodr. VII. 164. Kunth, Berol. - 

; I. 386. Dietrich, Flor. March. 501. 
Hieracium praemorsum Lin. Willd. 
Spec. III. p. 1567. Pollich, Palat. 144. 
Krock. Siles. n. 1280. Roth, Flor. 

Germ. 1l. 265. DC. Flor. fran. n. 
2908. Spreng. Syst. ML. 638. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 155, f. 849. THiera- 
eium caule nudo, foliis petiolatis ova- 
tis integerrimis hirsutis, floribus spi- 
eatis Zaller, Helv. n. 51. | Gmelin: 

Flor. Sibir. IT, p. 32, tab. 13, f. 2. 

Hieracium folis ovatis subdentatis , 

scapo nudo racemoso, floribus supe- 
rioribus primoribus Lo. Flor. Suec. 
n. (00. Intybus praemorsus fries. 

Wimm. Siles. I. 203. Geracium prae- 
morsum Jechenb. Intybellia prae- 
morsa Monnier. 

Przytrafia sie na pastwiskach , lakach suchych, 

na wzgórkach (Znajdowalem kolo Radomia.). Kwi- 

tnie w czerwc. lipe. ^]. 
Dorasta ten gatunek stopy lub troche wiecé]. Korzet ma wtó- 

knisty, krótki, a ezesé jego glówna jakby ugryziona. Glabik po- 
jedynezy, prosto-stojacy, nagi, rysowany, nieco szorstki, w wiérz- 
cholku zakoütczony wiéchowatém gronem blado-zóltych kwiatów. 
Liscie (tylko korzeniowe) nieliezne, na kilka cali dlugie, podluzne 
lub przewrotnie podluzno-jajowate, albo niemal lancetowate, ku 
dolowi zwezone, mniéj wiecéj Spiezaste, czasem zupelnie tepe, na 
brzegu zwykle cale, niekiedy drobnemi, odleglemi zabkami opa- 
trzone, z obudwu stron szorstkawe, blado-zielonéj barwy. Wyz- 
sze Szypulki sa pojedyneze, nizsze 2 lub 3dzielne; wszystkie bar- 
dziéj lub mniéj omszone, a kazda ma w nasadzie przysadke ró- 

 wnowazko-lancetowata, znacznie od szypulki krótsza. Kielich 
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walcowaty; sklada sie z listków równowazkich, prawie-gladkich; 

zewnetrzne.czyli najnizsze znacznie sq krótsze, nieco odstajace 

i drugi niby kieliszek tworza. Kwiaty wyzsze pierwéj sie rozwi- 
jaja nizeli dolne. Ziarna prawie-równowazkie, szczuple, gladkie, 
niewyraznie rysowane, puchem bialym, od kielicha troche  dluz- 

szym uwienczone. 

8997€; PALUDOSA: glabra, caule erecto folioso corymboso, 

(P. blotna) ^ foliis subruncinato-dentatis, radicalibus 
oblongis basi attenuatis, caulinis hasta- 
to-amplexicaulibus , bracteis involucris- 
que nigro elanduloso-hispidis. 

Crepis paludosa JMoench. Meth. 535. 
DC. Prodr. VY. p. 1470. Kunth, Flor. 
Berol. Y. 388. Dietrich, Flor. March. 
-510.  Wimm. Siles. I. 202. Hieracium 
paludosum Zn. Willd. Spec. I. p. 1519. 
Scop. Carn. n. 913. Roth, Flor. Germ. 
1I.269. Allion. Flor. Pedem. Y. 216, tab. 

28, f. 2. Pollich, Palat. n. (46. Schk. 
Handb. III. 2ab. 221. | Wallroth, Sched. 

crit. 419. DC. Flor. fran. n. 2934. Bess. 
Gal. Il. 157. Schlech. Berol. Y. 410. 
Spreng. Syst. III. p. 644. Lorek, Flor. 
Pruss.tab. 155, fig. 851. Hieracium cau- 
le paniculato, foliis amplexicaulibus den- 
tatis glabris, calycibus hispidis Len. Flor. 
Suec. n. (02. Hieracium foliis glabris 
imis petiolatis, superioribus amplexi- 

caulibus, calycibus hirsutis Haller, Helv. 

n. 45. Darkhausia paludosa Bawumgart. 

Aracium paludosum JMonnier. Geracium 
paludosum | Keichenb. Haplostephium 
paludosum Don, 
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Na lakach mokrych, bagnistych, w lasach i ga- 

jach wilgotnych, w zaroslach, dosé ezesto sie przy- 

tralia. Kwitnie od. ezerw. do sierpn. ?| 
Lodyge miewa na 2 lub 3 stopy wysoka, walcowata (w gó- 

rze kaficiasto-brózdowana), prawie zupelnie gladka, wydrazona, 
u dolu czesto czerwonawa i pojedyncza, wyzéj za$ mnié] wiecéj 
wiéchowato- galezista. Liscie takze sa gladkie, $wiatlo- zielone; 

korzeniowe szerokie, ogonkowe, przewrotnie podluzno-jajowa- 
te, $piczaste i niemal haczysto - dzielne , tojest wpoprzecz w du- 
ie, kofezate, na dól nieco pochylone zeby wyciete; lodygowe | 
sa bez ogonków, nasada pret otulajace, czesto niemal strzalkowa- 

te, na brzegu podobniez bardziéj lub mnié] wciete i zabkowane. 
Kwiaty wiérzcholkowe, wiéchowate, nieliczne, cytrynowo-2ólte. 
Listki kielicha lancetowate, brudno-zielona:we, odznaczaja sie kró- 

tkim, czarniawym, niekiedy gruczolkowatym wlosem, który szeze- 
gólniéj grzbiet ich okrywa. Kieliszek bardzo krótki 1 podobniez 
kosmaty. Ziarna równowazkie, prawie - walcowate, zeberkami 

opatrzone, gladkie, zóltawo-slomianéj barwy. Puch niewyraznie 
szorstki, rudo-zólty, kruchy. "Wiérzcholek li$ci Jodygowych kon- 
czato sie przedluza, a ich weiecia bywaja niekiedy glebokie, tak 
iZlisó niemal piérzasto-siecznym sie wydaje. Przy nasadzie szy- 

pulek sa male, $piczaste przysadki. 

384. HIERACIUM. JASTRZEBIEC. 

Kielich ogólny jajowaty lub prawie waleowaty, z list- 
ków szezuplych, równowazkich , zwykle ezarniawym wlo- 
sem najezonych , dachówkowato-uloZony. Kwiatki wszyst- 
kie jezyezkowate, rodzajne. —Osadnik nagi, doleczkowaty. 

Ziarna podluzue, niemal waleowate lub grauiaste, zeberkami 
lub rysami oznaezone. Puch beztrzoneezkowy, z wlosów 

gestyeh, twardawych, kruchych, szorstkieb, 1 rzedem ulozo- 

nyeh, uformowany. Kwiaty zólte. Puch zwykle bruduo lub 
Zóltawo-bialy. (Syngen. aequalis). 
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A. Korzeri zwykle rozlogowy; lodyga zupetnie lub grawie 
bezlistna.  Gatunki  wloskami gruczolkowatemi pospolicie 

—. okryte. 

900. H. PrLosELLA: stoloniferum, scapo monocephalo, foliis 
(J. kosmaezek) oblongis vel obovato - ellipticis integer- 

rimis pilosis subtus tomentosis, involucri 

elanduliferi squamis uniformibus, ligu- 
lis discoloribus. 

. Hieracium Pilosella Lin. Spec. Willd. 
Spec. IIT. p. 1563. Pollich, Palat. n. 40. 
Foth, Flor. Germ. 1L. 262. Hayne, Arzneig. 

III. tab. 42. .Bess. Gal. II. 147. DC. 
Prodr. VIL p. 199. Schlech. Berol.T. 408. 
Kluk, Dykc. YI. 40. Kunth, Flor. Berol. 
L 389. Dietrich, Flor. March. 518. 
Winm. Siles. 1. 203. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 155, fig. 846. Eleracium caule uni- 

floro, stolonibus reptantibus, foliis pe- 

tiolatis ovatis longe- pilosis subtus to- 
mentosis Z/aller, Helv. n. 55. Hieracium 

foliis integerrimis ovatis, caule repente, 

scapo unifloro Lin. Plor. Suec. n. 697. 

Najpospolitszy gatunek na suchych, piaszezystych 
i nieurodzajnych polach, na wzgórkach , miedzach 

1 lakach, kolo dróg, w lasach 1 gajach. Kwitnie od 

czerwc. do sierpn. nl 
datwo sie poznaje po jednym kwiecie siarczysto- ióltym, na 

wiérzcholku glabika osadzonym. Glabik 3—5 cali wysoki, bezli- 

stny, walcowaty, zupelnie pojedynezy, dlugim, rzadkim, szorstka- 
wym wlosem okryty; w górze pod kwiatem wlosy sa gestsze, 
czarniawe i zóltawe, gruczolkowate. Li$cie (korzeniowe) prze- 
wrotnie -jajowato -podluzne , w nasadzie. w ogonek zwezone, 
w wiérzcholku tepe, niekiedy prawie-lancetowate i troche $picza- 
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ste, na brzegu zupelnie cale; ich górna powierzchnia jest naga, 
zielofia, gdzieniegdzie tylko dlugi, - twardawy, szczecinlasty wlos 
daje sie widziéc, który takze brzeg a jeszceze bardziéj nasade lisci 
okrywa; dolna bialo-kutnerowata. Rozlogi dlugie, na ziemi rozpo- 
starte, kudlate, li$ciem lancetowatym lub prawie lopatkowatym 
osadzone. Listki kielicha równowazkie, Spiczaste, czarniawym, 

gruczolkowatym wlosem okryte. Jezyczki nadbrzezne pod spodem 
czerwonawa smuga oznaczone. Kwiat otwiera sie "w godzinach 
przedpoludniowych; wieczorem. jest stulony. Kosmaczek uzywal 
sie niegdys w medycynie, pod nazwiskiem Aerb. et flor. pilosellae; 
przy jego korzeniach, jak pisze Linneusz i inni autorowie, maja 
sie takze znajdowaé poczwarki ezerwca polskiego ( Coccus poloni- 
cus), ezego jednak dotad nie widzialem. 

901. H. AURICULA: stoloniferum, scapo subunifolio glabro, 

(J. bukietowy) folis spathulato-lanceolatis subundula- 
tis basi ciliatis subtus glaucis, 'capitulis 
terminalibus subquaternis breviter pe- 
dunculatis, involucri squamis glandulo- 
so-hispidis. 
Hieracium auricula Ln. Spec. Wahlenb. 

Flor. Suec. 492. DC. Flor. fran.n. 2914. 
Fjusd. Prodr. VII. 201. Kunth, Flor. 

-berol. l. 389. Dietrich, Plor. March. 
514. Wimm. Ses. l. 205. Hieracium 
dubium Willd. Spec.1II. p. 1563. Villars, 
Plan. Dauph. YI. 99.. Schlech. Berol. T. 
408. Hieracium foliis integerrimis, cau- 
le repente, scapo nudo multifloro Ln. 
Hort. Cliff. 388. Flor. Suec. n. 699. 

Na lakach nieco wilgotaych, na pastwiskach i wy- 
gonach, w zaroslach, prawie upusuos IU 
T OREIR w ezerwce. i lipe. ?]. 

Liscie korzeniowe ma przewrotnie jajowato-podluzne lub je- 
zyczkowate, w wiérzcholku tepo-zaokraglone, z obudwu stron 
gladkie, pod spodem sino-zielonawe, przy nasadzie i na brzegu 
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rzadkim, dlugim, bialym wlosem okryte; brzeg ich zupelnie caly. 
Rozlogi rozpostarte, liseiste, w mlodosci mianowicie troche ko-- 
smate, pózniéj gladkie. Glabik walcowaty, gladki, nieco brózdo- 
wany, 6—58 qu. wysoki, cezesto jednym li$ciem $piezastym opa- 
irzony. Glówki kwiatowe mniejsze jak u poprzedzajacego, cytry- 
nowo-zólte, osadzone sa na wiérzcholku glabika w liczbie dwóch, 
irzech, czasem 4, na szypulkach krótkich, w nasadzie mala, ró- . 

wnowgzko-szydelkowata przysadka opatrzonych i krótkim, czar- 
niawym, gruczolkowatym wlosem okrytych. Kielich jajowaty, 
podobnez ma wloski; zewnetrzne jego listki sa krótsze, równo- 

wazkie, $piezaste. Prawie na kazdéj lace ten gatunek znaleZé 
mozna. Na miejscach suchych, cala roslina znacznie jest mniejsza 
i czesto ledwie 3 cali dorasta. 

. 902. H. corziUuw: viride, stolonibus elongatis filiformibus 
(J. pagór pen uU (vel nullis), scapo paucifolio 

subfarinoso hirsuto, foliis coriaceis lan- 
ceolatis subintegerrimis setoso-hispidis 

subtus cano-floccosis glaucescentibus, 

corymbo subcymoso laxo cano-tomen- 
tosulo involucrisque glanduliferis hir- 
sutis. 

Hieracium collinum Gochnat. .DC. 
Prodr. VIL. p. 203. Dietrich, Flor. March. 
p. 514. Hieracium Auricula Willd. Spec. 
III. p. 1564. 

Przytrafia sig czasem na wzgórkach trawiastych, 

na lakach suchych, nad brzegami lasów (Znajdowa- 

lem w okolicach Szezuczyna i Wasosza..  Kwitnie 

w ezerw. lipe. ^]. 
Glabik dorasta zwykle stopy wysokosci, lecz niekiedy póltory 

i dwóch stóp dochodzi; jest prosto- stojacy, walcowaly, nieco bró- 

zdowany, miekkim, krótkim wlosem, mianowi:cie u dolu okryty; 

na nim znajduje sie zwykle. jeden lub. dwa male, bezogonkowe, 

Spiczaste i kosmate liscie. Korzeniowe liscie sa podluzne albo lan- 

cetowate, w nasadzie zwezone; troche spiczaste, z obudwu  stron 

Tom 1. 9T 
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dosyé6 dlugim ' wlosem porosle, a na spodniéj szarym, krótkim ku- 
'tnerem okryte. Brzeg ich albo. zupelnie caly, albo drobniutkiemi, 

odleglemi zabkami opatrzony. Rozlogi krótkie, cienkie, rozpo- 
starte, kosmate; czesto jednak wcale ich nie ma.  Glówki kwiato- 
we liezne, wieksze nieco jak u poprzedzajacego, nd wiérzcholku 
glabika w baldaszkogron skupione, ciemno-zólte; ich szypulki ró- 
wnie jak listki kielicha ezarniawym, gruezolkowatym wlosem ge- 
sto-pokryte. 

903.H. PRATENSE: stolonibus numerosis reptantibus (aut 
(J. lgkowy) ^ nullis), scapo basi paucifolio foliisque 

membranaceis subtus denudatis, radica- 

libus oblongis subintegerrimis, reliquis 
lanceolatis, corymbi pedunculis tomen- 
tosis subglanduliferis, involucris nigro- 
hirsutis. 

Hieracium pratense Tausch. DC. 
Prodr. VII. 208. Dietrich, Flor. March. 
p. 515. Hieracium cymosum Wild. Spec. 
III. p. 1566. Hieracium (dubium) foliis 
integris ovato-oblongis, stolone repen- 

te. scapo nudo multifloro Ln. Flor. 
Suec. n. 698. 

Przytrafia sie niekiedy na wilgotaych lakach, na 
pastwiskach, nad brzegami lasów, w zaroslach. 
(Znajdowalem go w okolicy Rajgroda). Kwitnie 
w ezerwe. lip. ^]. 

Dorasta 1 lub 2 stóp wysokosci. Glabik ma walcowaty, poje- 
dynezy, drobnym, rzadkim, szorstkawym wlosem okryty; u dolu 
wlosy te sa gestsze, dluzsze, w górze za$ czarniawe. Wyzsza 
czesé glabika zupelnie jest naga; nizsza ma jeden, dwa lub 3 liscie 

lancetowate, bezogonkowe, $piczaste, zupelnie cale, z obudwu 
stron szorstko-wlosiste; spodnia jednax ich powierzehnia bywa 
czesto gladka, albo tylko gdzieniegdzie drobne i rzadkie ma wlo- 

ski. Korzeniowe liscie sa podluzno-lancetowate, okolo 2 cali dlu- 
gie, ku nasadzie znacznie zweione i niemal ogonkowe, mniéj $pi- 
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czaste jak tamte, zupelnie cale, rzadko kilku drobnemi, odlegle- 
mij zabkamigopatrzone, z obudwu stron twardawym wlosem 
okryte. Rozlogi zwykle zadne. Glówki kwiatowe $redniéj wiel- 
kosci. dosyé liczne (okolo 15 lub wiecé]) niby w podbaldaszek , 
aniekiedy w baldaszkogron wiéchowaty na wiérzcholku lodygi 
zebrane. Ich szypulki sa galeziste, drobnym, bialym i ezarniawym, 
gruczolkowatym wlosem okryte. Listki kielicha równowazko-lan- 
cetowate, od koron malo co krótsze i takiemiz jak szypulki wlo- 
skami porosle. Ziarna drobne, równowazkie, niemal czarne, kró- 

tkim uwienezone puchem. Do poprzedzajacego z postaci ogólnéj 
podobny. i moze slusznie od Kuntha 1 Wimmera za odmiane Jego 
uwazany. 

904. H. PRAEALTUM: laete virens, stolonibus subnullis, sca- 

(J. wybiegly) ^ po stricto subunifolio glabriusculo, 
folis submembranaceis oblongo-lan- 
ceolatis subintegerrimis basi ciliatis 
glaucescentibus, capitulis subcymo- 
sis, involucris et pedicellis glandulo- 

so-hispidis. | 

Hieracium praealtum Gochnat. DC. 
Prodr. Vil. p. 205. 1d. Flor. fran. 

Suppl. p 441. Schlech. Berol. T. 409. 
Kunth, Flor. Berol. Y 390. Dietrich. 

Flor. March. 516. Hieracium floren- 
tinum Willd. Spec. II. p. 1565. 

Ten gatunek znajduje sig czasem na suchych, zwir- 

kowatych pagórkach, na gruntach wapiennych i ka- 

mienistych (Znajdowalem kolo Szezuezyna i Waso- 

sza.). Kwitnie w ezerwc. lipe. ^]. 

Dorasta póltory lub 2 stóp wysokosci, i caly jest zwykles$wia- - 

tlo-zielonego koloru. Glabik'ma prosty, waleowaty, szczuply, nie- 

mal gladki, bo tylko u dolu wlosem rzadkim, a w górze drobnemi, 

gruczolkowatemi szezecinkami okryty. W nizszéj jego czesci znaj- 

duje sie jeden, ezasem dwa lisci lancetowatych, spiczastych, bez- 

ogonkowych, zupelnie calych, ww nasadzie mniéj wiecéj rzesowa 
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to-kosmatych. Li$cie korzeniowe sa wieksze od poprzedzajaeych 
(3—9 cal. dlug. a okolo pól cala szer.), podluzno-lanceto wate, 
w. nasadzie zwetzone, Spiczaste, na brzegu wlosem rzadkim, biala- 

wym, z czarniawych gruezolków wyrastajacym okryte; zreszta sq 
gladkie, niekiedy ezerwonawe.  Rozlogów zaduych nie ma. Gló- 
wki kwiatowe male, jajowato-podluzne, doséliezne; cytrynowo- 
iólte; formuja baldaszkogron wiéchowato-galezisty, na wiérzchol- 
ku glabika osadzony. Szypulki i listki kielichowe okryte sa rza- 
dkim, szarym meszkiem i krótkim, ezarniawym, gruezolkowatym 
wlosem. Liscie maja niekiedy drobne, odlegle, niewyrazne zabki. 

905. H. BAunINr: glaucescenti-virens, stolonibus longissi- 

(J. dlugo-rozlo-. mis reptantibus hirsutis, scapo stricto co- 
gowy) rymboso suboligocephalo glabro, folis 

submembranaceis lanceolatis acutis sub- 
integerrimis nervo margineque ciliatis 
subtus denudatis, involucri variegati squa- 
mis simplici serie glandulosis, alabastris 
cylindraceis. | 

Hieracium Dauhini ScAult. et. Bess. Gal. 
II. 149. DC. Prodr. VIL p. 202. Hierac. 
auricula Willd. Spec. III. p. 1564 sec. DC. 

Na wzgórkach i pastwiskach suchych, mianowi- 
cie.na gruncie gliniastym, nad brzegami lasów igla- 
stych (Znajdowalem kolo hadomia 1 w Mazovw.). 
Kwitnie w czerwc. lipe. ?]. 

Korzen krótki, niby ugryziony, liczne, brunatnawe wypuszeza 
wlókna. Glabik na stope lub póltory wysoki, waleowaty, pojedyn- 
czy, Szczuply, w górze prawie zupelnie gladki i równy, u dolu 
wlosem dlugim, rzadkim, rdzawo-bialawym okryty. Rozlogi nie- 

" kiedy okolo stopy dlugie, drobnemi wloskami. zrzadka porosle: 
W nizszéj czesci glabika znajduje sie jeden lub dwa liscie, lance- 
towate, Spiczaste w nasadzie zwezone i nieco pret otulajace, zu- 

pelnie cale, czasem jednak maleükiemi, odleglemi zabkami opa- 
trzone; obwód ich, tudziez dolna powierzchnia, mianowicie na 
$rodkowém zZeberku, okryte sa dlugim, rzadkim, twardawym wlo- 
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sem; zreszta sq gladkie i równie jak inne ezesci sino-zielonawe. 
Liscie korzeniowe podluzno-laucetowate, do lodygowych podo- 
bne, lecz dluzsze i szersze, mnié] $piczaste. liwiaty niemal takie 
jak u poprzedzajacego, sSwiatlo-zólte, w baldaszek, albo raezéj 
w baldaszkogron krótki, rzadki, wiérzcholkowy zebrane. Kielich 
jajowato-waleowaty, a listki Jego sa lancetowato-równowazkie, 

spiczaste, na grzbiecie omszone 1 czarniawa, gruczolkowata szeze- 
cina okryte. Szypulki znaeznie galeziste, krótkim wlosem (równie 
jak 1 drobne, szydelkowate przysadki, przy ich rozgalezieniach be- 
dace), okryte. Ziarna maleükie, rdzawo-brunatne lub prawie czar- 
ne, maja na sobie dosé glebokie brózdy. Rozlogi i dolna czesé gla- 

bika bywaja ezesto-czerwonawe. Wimmer uwaza go za odmiane 
poprzedzajacego, i rzeczywiscie znacznie jest do niego podobny. 

906. H. kcHrorpEs: stolonibus nullis, scapo basi foliato fo- 
(J.szorstki) lisque lanceolato-linearibus subinte- 

gerrimis coriacels sírigoso - hispidis 
canescentibus, capitulis eorymbosis , 
squamis involucri pube stellulata cane- 

scentibus, dorso pilis setuliformibus ni- 

gris pluribusque glanduliferis hispidis. 
Hieracium — echioides | Lummnitzer. 

Waldst et. Kitajb. Plant. Hung. Y. p. 81, 
tab. 85. Willd. Spec. MI. p. 1587." Bess. 
Gal. 1. 152. DC. Prodr. VII. p. 206. 
Schlech. Berol. Y. p. 409. Kunth, Flor. 
Derol. 1. 391. Dietrich, Flor. March. 

516. Lorek, Flor. Pruss. tab. 156, f. 
851. 

Przytrafia sig na gruntach suchych, kamienistych, 
na wzgórkach, czasem w zaroslach 1 gajach. Kwi- 
tnie od czerw. do sierpn. ?| 

Odznaeza sie dlugim, szarym, szorstkim, naksztalt szczecin 
wlosem, którym cala lodyga i wszystkie liscie, szczególnie na dol- 
néj powierzchni sa okryte. Wlosy te sa osadzone na drobnych, 
chropawych, zólto-brunatnych gruezolkach. Eodyga na stope lub 
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póltory wysoka, pojedyneza, waleowata, nieco pogieta, juz prosto- 
stojaea, juz cokolwiek podnoszaca sie, li$ciami lancetowatemi, ca- 

lemi, wzniesionemi, zrzadka niemal do polowy okryta. Korzenio- 
we liscie wieksze sa od lodygowych, podobniez lancetowate, w na- 
sadzie znacznie zwezone, niekiedy prawie podluzno-lopatkowate, 
nieco spiczaste, z brzegiem niezabkowanym. Rozlogi Zadne. Glówki 
kwiatowe drobne, liczne, niemal jajowate, zólte, na wierzcholku 

lodygi w baldaszkogron zebrane; ich szypulki sa krótkie, galeziste, 
szczecinlastym, szarym, krótkim. wlosem okryte. Na listkach kie- 
lichowych podobnez sq wlosy, miedzy któremi znajduja sie dluz- 
sze, czarniawe lub zóltawe szczecinki. Ziarna rdzawo-czarne. Ko- 

lor caléj rosliny szaro-bialawy. Pisza autorowie, ze ten gatunek 

miewa czasem rozlogi. 

B. 4dyga o lisciach nielicznych. | .Korzeri.bez. rozlogow. 
Wlosy Jue Qr czesto na szypulkach 4 kielichu, lecz 

migdy na lisciach. 

907. H. vuRoRUM: caule ramoso subunifolio pubescente et 
(J. murowy) — subhirsuto, folis ovatis cordatis grosse 

serrato-dentatis subtus margineque plus 
minus hirsutis, caulino brevissime pe- 
tiolato, pedunculis tomentosis squamis- 

que involucri glanduloso-hispidulis. 
Hieracium murorum Zn. Willd. Spec. 

III p. 1577. Pollich, Palat. n. 145. DC. 
Flor. fran. n. 2925.- Ejusd. Prodr. VII, 
9. 215. Bess. Gal. 11. 155. ScMech. .Be- 
rol. 1. 411. Dietrich, Flor. March. 518. 

Wiümm. Siles. Y. 2909. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 156, fig. 852. Hieracium caule ra- 

moso , foliis radicalibus ovatis dentaüs, 
caulino minore Jin. Hort. Chff. 388. 

Flor. Suec. n. 101. EHüeracium caule 

subnudo paucifloro, foliis ovato-lanceo- 

latis circa petiolum dentatis Haller, 
Helv. n. 46. | 
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W lasach, gajach suchych, w zaro$slach, niekiedy 

na murach. Kwitnie od czerwe. do sierp. 21 
Dorasta 1—2 stóp wysokosci. Lodyge ma walcowata, ryso- 

wana, krótkim wlosem okryta, pojedyneza, w wiérzcholku tylko 
na niewiele galezi podzielona. Na niéj lisé pospolicie Jeden, maly, 
jajowato-lancetowaty, spiezasty, w królki ogonek zwezony, zabko- 
wany, pod spodem, w nasadzie 1 na brzegu dlugim wlosem okryty. 
Liscie korzeniowe | dosé liczne, wszystkie na dlugich ogonkach, 
sercowato-jajowate lub okraglawo-jajowate, niekiedy prawie lan- 
cetowate, przy nasadzie czesto w glebokie zabki wyciete, w wiérz- 
cholku $piczaste lub niemal tepe, z brzegiem albo drobno-odlegle 
zabkowanym, albo calkowitym; obie ich powierzchnie krótkim 

wlosem okryte, a spodnia zwykle jest ezerwonawa. Na ogonkach 
sa dlugie, dosé geste, bialawe wlosy. Kwiaty cytrynowo-zólte, 
niewielkie i pospolicie nieliczne, w baldaszkogron wiérzcholkowy, 
o galeziach rozlozystych zebrane, u dolu maleüka, lancetowata 
przysadka opatrzone.. Kielich podluzny, o listkach równowazkich, 
Spiezastych, stulonych, po brzegach zielonawych, a na grzbiecie 
szarym lub czarniawym, szorstkim wlosem tak jak i szypulki 
okrytych. Ziarna brózdowane, po dojrzeniu zóltawo-brunatne. 

908. H. sYLvATICUM: caule erecto folioso superne corym- 

(4. lesny) boso-paniculato, foliis omnibus petio- 
latis ovato-lanceolatis utrinque atte- 

" nuatis dentatis hirsutis, pilis serratis, 

pedunculis cano-tomentosulis invo- 
lucrisque obtusis glanduliferis. 

Hieracium sylvaticum Smith. DC. 
Prodr. VY. p. 215. Schlech. Berol. I. 
411. Dietr. Flor. March. 517. Wimm. 

Siles. I. 209. Hieracium vulgatum 
F'riese. (secun. Kunth, et. Wümm.). 

Przytrafia sig w lasach suchych, w gajach i za- 
roslach. Znajdowalem kolo Radomia w lesie My- 
Sliczewskim.). Kwitnie od czerwc. do sierpn. 2|. 
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Do poprzedzajacego podobny i prawie tejze wysokosci dora- 
sta, lecz na lodydze ma zawsze wiecéj lisci (3 do 5); te sa odlegle, 
podluzne lub jajowato-lancetowate, w obudwu koricach zwezone, 
bardziéj $piczaste jak u poprzedzajacego, zwykle po ogonku zbie- 
gajace, u dolu prawie lekowato-zebate, w górze albo cale, albo 
lkilku. drobnemi, odleglemi zabkami opatrzone; dolne sa wieksze 
i niekiedy 3 cale dlugie a przeszlo pól cala szérokie; wyzsze sa 
coraz krótsze i szezuplejsze, prawie-bezogonkowe; wszystkie pod 
spodem: niemal gladkie, z wiérzchu za$ i na obwodzie maja wlos 
miekki i rzadki. Liscie korzeniowe do lodygowych sa podobne, 
na ogonkach osadzone, nie sercowate, na brzegu czesto lekowato- 

zabkowane, pod spodem ezasem brudno-czerwonawe, a na gló- 
wnym nerwie kosmate. Lodyga u dolu jest pojedyneza, w górze 
mnié] wiecéj rozgaleziona. Kwiaty liczniejsze jak u poprzedzaja- 
cego i ciemniéj Zólte, a listki kielicha tepe. 

Q. Liscie korzeniowe w czasie kwitnienia Zadne; na lody- 
dze liczne.. Szypulki przysadkanu. luskowatemt mni£j wie- 

céj/okryte. .Kielich calkiem, lub tylko w górze gladki. 

909. H. sagAuDUM: caule rigido scabro interdum subhir- 
(J. otulony) ^ sutodense folioso paniculatim corym- 

boso, foliis dentatis glabriusculis mar- 
gine scabris, caulinis superioribus 
ovatis acutis semiamplexicaulibus, in- 
ferioribus oblongis sessilibus, pedun- 
culis tomentosis squamigeris, invo- 
lucris ovatis glabriusculis imbricatis. 

Hieracium sabaudum .L/n. Spec. 
Pollich, Palat. n. 44T.  Krock. Siles. 
n. 1996. Sehlech. Berol. I. 412. Bess. 

Gal.YIl. 158. .Kunth, Flor. Berol. I. 

393. Hieracium caule erecto multi- 

floro, foliis ovato-lanceolatis dentatis 

 amplexicaulibus L. Flor. Suec.n. 703. 
Hierac. boreale F'riese. Wimm. Siles. 

I. 210. Hieracium sylvestre Froelich 
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in DC. Prodr VI. p. 225. Diari, 
Flor. March. 519. 

W gajach, lasach, zaroslach (W Mazow. Litoio. 
Kwitnie od lipe. do wrzes. 21 

Lodyga wyprostowana, sztywna, waleowata, zwykle pojedyn- 
cza, W wiérzcholku tylko rozgaleziona, wlosem rzadkim, szorstka- 

wym, szezególnió] u dolu mniéj lub wiecéj porosla 1 gesto lisciami 
okryta, 1—4 stóp wysoka. Liscie korzeniowe predko wiedniejace: 
i dlatego w czasie kwitnienia wcale ich nie ma; lodygowe sa na- 
przemianlegle, bez ogonków, jajowato-podluzne lub lancetowate 
i nieco pret otulajace, spiczaste; nizsze w nasadzie zwezone; wszy- 
stkie glebié] lub plycéj, gescié] lub. rzadzéj zabkowane; niekiedy 

. ua brzegu prawie-zupelnie sa cale, czasem tylko tu 3 owdzie dro- 
bniutkiemi opatrzone zabkami; górna ich powierzchnia jest cie- 
mniejsza 1 prawie gladka, dolna bledsza, rzadkim wlosem, miano- 

wicie na zvlkach 1 nerwie $rodkowym porosla; brzeg takze rzeso- 
wato-wlosisty. Dolne liscie sa wieksze, niekiedy 2—3 cale dlugie, 
wyzsze stopniowo coraz mniejsze i rzadsze, tak iz najwyzsze, przy 
kwiatach naksztalt przysadek, na kilka lini] ledwie dlugie, jajowa- 
to-podluzne, Spiczaste, cale albo zabkowane, zreszta poprzedzaja- 
cym podobne. Kwiaty zólte, do$é wielkie, tworza baldaszkogron 
wiérzcholkowy, wiéchoswaty; maja szypulki dosé dlugie, omszone 
i malemi przysadkami okryte. Listki kielicha lancetowato-równo- 
wazkie, prawie-gladkie, nierówne, brudno-zielonawe. Ziarna ró- 
wnowazkie, okolo 1!/; lin. diugie, karciaste, niewyraznie-brózdo- 

wane, kasztanowato-brunatne, pum szorstkim, brudno-zólta- 
wym uwierüczone. 

910. H.rorriosuw: caule stricto dense folioso basi hirsuto, 
(J. li$cisty) —folüs ovatis oblongisve cordato -ample- 

xicaulibus ciliatis subtus reticulatis, co- 

rymbo terminali subumbellato , pedun- 
culis squamosis angulatis apice incras- 
satis capitulisque cylindraceis glaber- 
rimis. 

Hieracium foliosum Woaldst. et Kitaj. 
Plant. Hung. M. 155, tab. 145. Willd. 

Tom It. 58 
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Spec. Ill. p. 1589. Bess. Gal. II. 158. 
Spreng. Syst. III. p. 646. Hieracium 
virosum Pallas. Ledebour Flor. Altaz. 4, 
136. .DC. Prodr. VIL. p. 226. Gmelin, 
Flor. Sibir. Il. p. 36, tab. 14, f. 2. 

W Mazowiec. rzadki gatunek. Kwitnie w lipcu, 
sierpniu. ^] 

Bywa na 1—2 stóp wysoki. Ma lodyge prosto-stojaca, poje- 
dynecza, mianowicie u dolu pomiedzy li$ciami gestym, dosé dlugim, 

szarym wlosem porosla, w górze prawie-gladka, walcowata, nie- 
, wyraznie rysowana. Li$cie korzeniowe 2adne; lodysowe gesto- 

skupione, podluzno-sercowato-jajowate, bezogonkowe, nasada 
pret otulajacé, spiezaste, twardawe i szorstkie, na brzegu nieco : 

zawinione, rzesowate i drobno-odlegle zabkowane. Najwyzsze sq - 
male, leez w ksztaleie iinnych cechach poprzedzajacym podobne. 
Glówki kwiatowe nieliczne, w baldaszkogron wiechowaty, wiérz- 
cholkowy zebrane, Zólte, niemal tak wielkie jak u poprzedzajace- 
go. Kielichy zupelnie gladkie, brudno - zielonawe, o listkach lan- 
cetowatych. Ziarna równowazkie, kaüiciaste, smugowane, po doj- 
rzeniu pieknie bronzo wo-czerwonawe. 

911. H. uwBELLATUM:caule simplici: dense folioso, foliis 

(J. baldaszkowy) ^ uniformibus lineari-lanceolatis sub- 
! dentatis margine scabris, capitulis 

subumbellatis, involucro elabro basi 
Squarroso. 

H. umbellatum zn. Spec. Willd. 
Spec. III. p. 1591. .Pollich, Palat. n. 
748. Roth, Flor. Germ. Yl. 271. 

Krock. Giles. ll. n. 1297. .Hoffm. 
Flor. Germ. Y. 120. DC. Flor. fran. 
n. 2928. Ejusd. Prodr. VII. p. 224. 
Schlech. Berol. Y, 412. Bess. Gal. 1T. 

Nu 158. Kunth, Flor. Berol. Y. 394. 
Jg s Dietrich, F jos AMarch. 519. Wimm. 

od Siles.T. 210. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
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156, fig. 856. Hieracium foliis line- 
aribus subdentatis sparsis, floribus 
subumbellatis aller, Helv. n. 34 et 

Lin. Flor. Suec. n. (04. Hieracium 
fruticosum — angustifolium — majus 
Vaill. Paris. p. 102. 

Przytrafia sig ezesto w miejscach suchych, nad 
brzegami lasów , na pastwiskach , w zaroslach, na 
wzgórkach. Kwitnie w lipc. sierp. wrzes. 2| 
eR sie li$ciem szezuplym, dlugim, po lodydze gesto- 

rozrzuconym, z obudwu stron gladkim, bezogonkowym, z brzegiem 
(ezasem tylko przy saméj nasadzie) mniój wiecéj nieforemnie- 
zabkowanym, lub zupelnie calym. Liscie te niekiedy sa równowa- 
zkie 1 ledwie na jedne linig.szérokie, czesciéj jednak znacznie 
szersze, równowazko-lancetowate. Korzeniowych wcale nie ma. 
Codyga jest prosto-stojaca, walcowata, pojedyneza, dosyé tega 
niekiedy brudno-purpurowa i u dolu omszona. Kwiaty zólte, na 
wiérzcholku lodygi w baldaszek nieforemny, czyli raczéj w bal- 
daszkogron zebrane. Na szypulkach znajduja sie równowazkie, . 

czasem omszone przysadki. Listki kielicha. prawie-równowazkie, 
nierówne; zewnetrzne s3 krótsze 1 w wiérzcholku odgiete (dlate- 
go kielich mniéj wiecéj nastroszony); wszystkie brudno-zielone 
izupelnie gladkie. Ziarna nieco brózdowane, w nasadzie troche 
szezuplejsze, po dojrzeniu rdzawo-brunatne. Puch szorstki, bru- 
dno-zóltawy. Baldaszek czasem z dwóch tylko lub ze trzech sklada 
sie glówek. 

385. SONCHUS. MLECZ. 

Kielich podluzuy, w nasadzie jajowato-nabrzmialy, z list- 
kow nierównyeh daehówkowato -ulozony, po okwitnieniu 
stozkowato -stulajacy sie. Kwiatki wszystkie jezyezkowate , 
wielorzedne, rodzajne. Osadnik bezplewkowy, wkleslo- 

kropkowany. Ziarna jednoksztaltne, podluzue, splaszezone, 
Zeberkowate, niekiedy zmarszezkami okryte. Pueh beztrzo- 
neezkowy, miekki, gietki, jedwabisty, bialy, opadajacy, 
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z wlosów eieniutkich, prawie gladkieh, wielorzednych ufor- 
mowany. Kwiaty Zólte. .(ISyngen. aequalis.). 

912. S. oLERACEUS: caule erecto ramoso , ramis umbella- 
(M. warzywny) | to-corymbosis, foliis amplexicaulibus 

oblongis runeinato - dentatis vel run- 
cinato-pinnatifidis aut indivisis , den- 
tibus alternis minoribus, achaeniis 

secus nervulos transverse muricula- 
to-rugosis. , 

Sonchus oleraceus Lin. (ex parte). 
"Wallroth , Sched. critic. 431. Hayne, 
Arzneig. I. tab. A8. Schk. Handb. IIT. 
n. 4220, tab. 256 (fructus). Schlech. 

Berol. 1. 402. Bess. Gal. II. 143. Die- 
trich, Flor. March. 511. Wimm. Siles. 
I. 199. Sonchus asper Gaertn. de fru- 
ctib. II. 259.1ab. 158, fig. 2. Sonchus 

laevis Villars, Dauph. III. 158. S. 
oleraceus var. a. DC. Flor. fran. n. 
2895. S. ciliatus Lamar. Flor. fran. 
II, 87. DC. Prodr. VIL p. 185. Hiera- 
eium oleraceum Scop. Carn. n. 915. 

Bardzo pospolita roslina w ogrodach miedzy wa- 
rzywem, na miejscach nieuprawnych, czasem na 
gruzach, kolo dróg 1 t. d. Kwitnie od czerw. pra- 
wie do pazdzier. (3) 

Dorasta 2—5 stóp wysokosci. Lodyge ma prosto-stojaca lino 

cza lub w górze cokolwiek rozgaleziona, u dolu prawie obosieczna, 
wyiéwalcowata, zupelnie gladka, rysowana, miekka i nieco so- 

ezysta, w $rodku wydrazona. Li$cie wielkie; dolne na stope cza- 
sem dlugie, wyzsze sa mniejsze; wszystkie szérokie, bezogonkowe, 

pret nasada otulajace, haczysto-dzielne, tojest na klapki podluzne, 

Spiczaste, z brzegiem ciernisto-zabkowanym, poprzecznie wyciete; 
wiérzcholkowa klapka zwykle najwieksza, prawie trójkatna. Naj- 
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wyzsze sq szezupleJsze, bardziéj lancetowate, wcinane lub cale, 
i podobniez na brzegu zabkami opatrzone. Czasem  wszystkie li- 
$cie sa niemal cale. Obiedwie ich powierzchnie gladkie; górna 

]sniaca, dolna sino-zielonawa, bez blasku. Glówki kwiatowe wiel- 

kie, $wiatlo-zólte, niby w baldaszek lub w baldaszkogron na wiérz- 
cholku lodygi zebrane. Szypulki maja gladkie, w mlodo$ci tylko 
bialawym: kutnerem tak jak i kielichy okryte. Listki kielicha | nie- 
równe, podobniez gladkie, brudno-zielone, blonka waziutka na 

brzegu opasane. Kwiatki u dolu kosmate. Ziarna podluzno-eli- 
ptyczne, w nasadzie cokolwiek zwezone, plaskawe, brunatne, oko- 
lo 2lin. dlugie; uwazane pod szklem powiek. ukazuja na sobie 
smugi podluzne czyli zeberka, z drobniutkich zmarszczek utworzo- 

ne. Puch bardzo miekki, delikatny, $niezno-bialy, nieszorstki. Cze- 

sto daje sie widziéé odmiana majaca kielichy, a czasem i szypulki 
gruczolkowata, ruda szezecinka okryte. W'szystkie czesci tj rosli- 
ny przerwane, sok mleczny wydaja. 

913. S. ASPER: caule erecto ramoso, ramis umbellato-co- 

. (I. ciernisty) rymbosis, foliis amplexicaulibus oblongo- 

lanceolatis sinuato-denticulatis aut indivi- 

sis, achaeniis marginatis laevibus utrinque 
trinervulatis. 

Sonchus asper Villars, Plant. Dauph. 
IIL. 158. Schk. Handb. YII. n. 4221, tab. 
2506 (fructus). Hayne, Arzneig. 1. tab. 48. 
Schlech. Berol. 1. 402. Hoff. Germ. M. 

109. Bess. Gal. IL. p. 143. Dietrich, Flor. 
March. 511. Wimm. Giles. T. 900. Sonchus 
oleraceus * et à. Lin. Sonch. olerac.' var. 
B DC. Flor. fran. n. 2895. Sonchus spi- 

. nosus Lamar. Flor. fran. II. 86. Sonch. 
fallax Wall. Sched.*crit. 432 ic. DC. Prodr. 

VIL p. 185. Sonch. umbellatus E. Meyer. 
Sonch. infestus Poeppig. : à 

W tychze miejscach ro$nie co i poprzedzajacy, 
1 w jednymze czasie kwitnie. (-): 
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Bardzo do poprzedzajacego we wszystkich ezesciach podobny. 
Liécie ma takze podluzno-lancetowate, bezogonkowe, pret otula- 

jace 1 albo niedzielone, albo haczysto-dzielne, ezasem rozmaicie 

wcinane, leez zabki ich sa wieksze, sztywniejsze i bardziéj kolace. 

Kwiaty podobnez. Najwidoezniejsza róznica jest w ziarnach, któ- 
resa szersze, mocniéj splaszezone i malym opasane  brzezkiem; 
obwód ich pod szkl. pow. uwazany, ukazuje sie byé szorstkim, 
lecz obiedwie powierzchnie sa gladkie, bez zmarszezek, trzy tylko 
smugi na kazdé| widziééó mozna. Ten gatunek Linneusz uwazal 
za odmiane powyZszego, 1 dzi$ niektórzy autorowie tegoz sq mnie- 
mania. 

914. S. ARVENSIS: radice repente, caule erecto glabro sim- 
(M. pólny) . pliciapicecorymboso-ramoso ibique cum 

pedunculis involucrisque glanduloso-hi- 
Spido, foliis runcinato-pinnatifidis. spi- 
nuloso-dentatis cordato -amplexicauli- 
bus, auriculis brevibus obtusis, summis 

integris, achaeniss subtetrasonis secus 
costas transverse rugulosis. 

Sonchus arvensis Ln. Spec. Wild. 
Spec. III p. 1512. Pollich, Palat. n. 126. 

Roth , Germ. II. 213. Schk. Handb. HI. 

. m. 4219, tab. 217 (fructus). Bess. Gal. 
IL 142. Hoffm. Flor. Germ. lI. 108. 
DC. Prodr. VII p. 187. Schlech. Berol. 
L 401. Kunth, Flor. Berol. Y. 395. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 152, fig. 834. .Die- 
trich, Flor. March. 511. Wim. Siles. I. 

200. Sonchus foliis amplexicaulibus se- 

mipinnatis serratis, calycibus hispidis 

Haller, Helv. n. 23. Sonchus peduncu- 

lis calycibusque hispidis subumbellatis , 

j folis basi cordatis Ln. flor. Suec. m. 

687. Hieracium arvense Scop. Carn. n. 

974. Hierac. spinulosum Spreng. Syst. 

LÀ 
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III. p. 645 (sec. .DC.). Lepicaune spi- 
nulosa Lapeyr. Sonchus repens, multis 
Hieracium majus Vaill. Paris. p. 188. 

Przytrafia sig na. gruntach gliniastych , miedzy 

zbozem, kolo dróg, na ugorach. Kwitnie w lipeu, 
sierpniu. 2] 

Korzeü u tego gatunku jest dlugi, puszezajacy perzowate, mo- 
cene rozlogi. Lodyga dorasta 1—2 stóp lub nieco wiecój; jest pro- . 
sto-stojaca, walcowata, wydrazona, u dolu gladka, niemal poje- 
dyneza, w górze rozgaleziona i wlosem rozlozystym, gruezolko- 
watym okryta. Liscie bezogonkowe, sercowate, pret obejmujace; 
dolne szersze i zwykle haczysto-podzielone, o klapkach juz wie- 
kszych, juz mniejszych; wyzsze lancetowate, mniéj wiecéj wcinane; 
wszystkie maja brzeg zabkowany i rzesowato-ciernisty; górna po- 

. wierzchnie zwykle gladkailsnigca. Kwiaty zólte, wieksze jak 

u poprzedzajacych, tworza baldaszek czyli raezéj baldaszkogron 
wiérzcholkowy. Szypulki sq porosle wlosem szorstkawym, gru- 
ezolkowatym, brudno-zóltym, a w nasadzie przysadka opatrzone. . 
Na kielichach podobnez znajduja sie wloski. Ziarna niemal podtu- 
zno-eliptyezne, plaskawe, brunatne, zeberkowate; pod szkl. po- 
wiek. ukazuja na sobie liczne, drobniutkie, poprzeczne zmarszcezki. 

Na polach, gdy sie zbyt rozmnozy, staje sie szkodliwém 1 trudném 
do wygubienia zielskiem. 

915.5. PALUSTRIS: radice stolonibus destituta, caule erecto 

(M. blotmy) ^ elato apice corymboso -ramoso ibique 
j cum pedunculis involucrisque pilis glan- 

duliferis nigris hirsuto, foliis elongato- 
lanceolatis, inferioribus runcinatis , su- 

perioribus indivisis, omnibus spinuloso 
ciliatis basi sagittatis, lobis longis acutis, 
achaeniis subtetraeonis secus costas mi- 
nutissime rugulosis. 

Sonchus palustris Ln. Spec. Willd. 
Spec. III. p. 1512. Roth, Germ. 1I. DD. 

Schk. Hondb. 1L n. 4218, tab. 217 (fru- 
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ctus). Hoffm. Germ. II. 108.  Schlech. 
put Suppl. p. 256. - DC. Prodr. VI. 
p. 187. Kunth, Flor. Berol. T. 393. Die- 
trich, Flor. March. 512. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 152, f. 833. Sonchus laevis 
palustris altissimus Vaill. Paris. p. 189. 

Przytrafia sig czasem na lgkach bagnistych, przy 
rowach, nad brzegami rzék (W Sandomir. Mazow.). 

Kwitnie. w lip. sierp.. 2]. 
j Miewa lodyge bardzo wysoka, bo niekiedy 3 lokci dorastaja- 

cq, prosta, walcowata, wydrazona, u dolu rysowana i gladka, 

w górze w baldaszkogron rozgaleziona i rzadkim, gruczolkowatym 
wlosem okryta. Li$cie wielkie (nizsze niekiedy na stope dlugie), 
bezogonkowe, gladkie, pret-otulajace, w nasadzie we dwie spicza- 
ste klapki strzalkowato- wyciete, haczysto-dzielne, albo lekowa- 

to-nieforemnie wycinane i zabkami ciernistemi opatrzone. Kwia- 
ty zólte, niewielkie, w baldaszkogron wiérzcholkowy zebrane. 
Szypulki odznaczaja sie wlosem gestym, czarniawym, gruczolko- 
watym. Kielichy podobnez.maja wloski. Ziarna sa podluzne, nie- 

mal kaüiciaste, gladkie i plaskawe, nieznacznie skrzywione, slo- 

mianego koloru; maja po sobie podluzne rysy iliczne, drobniu- 
tkie, poprzeczne zmarszczki. Korzeá u tego gatunku jest gruby, 

brunatny , lecz rozlogów zZadnych nie ma. 

386. PRENANTHES. PRZENET. 

Kielich. waleowato-stulony, szezuply, o listkach nieliez- 
nych, jednorzedowyceh, w nasadzie drobnemi przysadkami 

czyli malym kieliszkiem opatrzonych. Kwiatków zwykle piec, 
jezyezkowatych, rodzajnyeh. Osadnik nagi, brodaweczko- 
waty. Ziarna jednoksztaltne, podluzne; plaskawe , Zeberko- 
wate. Puch na trzoneczku wsparty, wlosisty; kwiaty Zólte. 
(Syngen. aequalis.). 

916. P. mURALIS: caule tereti superne ramoso, foliis lyra- 
(P. zwyezajmy) to-pinnatifidis subtus glaucescentibus , 
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lobis remotiusculis, terminali majore an- 
gulato, capitulis laxe paniculatis. 

Prenanthes muralis Lin. Spec. Willd. 
Spec. IH. p. 1543. Pollich, Palat. n. 
133. Scop. Carn. n. 964. .Eoth, Germ. 
IT. 357. Schk. Handb. MI t. 218. Spreng. 
Syst. III. p. 656. Bess. Gal. W. 144. 
Scehlech. Berol. Y. 404. Lorek, Flor. Pruss. 

t. 153, fig. 839. Prenanthes foliis ser- 
ratis pinnatis, pinna suprema triangula- 
ri trilobata. Haller, Helv. n. 18. Prenan- 
thes flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis 

Lin. Flor. Suec. n. 692. Chondrilla mu- 
ralis Lamar. Encycl. 1. V8. Gaertn. de 
fructib. 1L. p. 363, tab. 158. DC. Flor. 
fran. n. 2885. Lactuca muralis DC. 
Prodr. VII. p. 139. Dietrich, Flor. March. 
505. Myeelis angulosa Cassim?, Dict. 
Mycelis muralis Reichenb. Kunth, Flor. 
Berol. 1.384. Phoenixopusmuralis Koch. 
Phoenieopus muralis Wimm. Ses. I. 
198. Cicerbita muralis Wallroth, Sched. 

Crit. 436. Lactuca sylvestris murorum 
flore luteo Vaill. Paris. 112. 

W miejscach cienistych, mianowicie w gajach, 

lasach, czasem na murach starych. Kwitnie w.lipcu, 

sierpn. (3) | 
Dorasta 1—3 stóp wysokosci, na wszystkich ezesciach jest 

zupelnie gladka. Lodyge ma walcowata, prosta, cienka, u dolu 

pojedyneza, w górze wiechowato-rozgaleziona, niekiedy czerwo- 

nawa. Liscie lirowato-pierzasto-sieczne; wiérzcholkowa ich kla- 

pka najwieksza, zwykle 3katna, nizsze zas klapki coraz sa mniej- 

sze, pospolicie podluzne; wszystkie nieregularnie-zabkowane lub 

katowato-wyciete. Liscie najnizsze ogonkowe, inne wszystkie bez- 

Tom I. 59 
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ogonkowe, nasada pret otulajace, przy kwiatach zas$ lancetowate 

lub podluzne i zwykle zupelnie cale. Dolna powierzchnia wszy- 
stkich odznacza sie sino-zielonawym kolorem. Glówki kwiatowe 
drobne, szezuple, walcowate, w wiéche rzadka, rozlozysta, wiérz- 

cholkowa zebrane; szypulki maja znaeznie rozgalezione, cienkie, 
niemal wloskowate. Kwiatków w kazdéj glówce zwykle 5, cytry- 
nowo-Zóltych. Kielich 5listkowy, o listkach  dlugich, równowa- 
zkich, szezuplych, niekiedy ezerwonawych, w nasadzie malerikie- 
mi, przytulonemi przysadkami opatrzonych. Ziarna podluzne, ku 
nasadzie zwezone, plaskawe, gladkie, zeberkowate, po dojrze- 
niu brunatne. Puch miekki, bialy, delikatny, na trzoneczku od 
ziarna krótszym osadzony. Niektórzy autorowie te rosline za dwu- 
letnia, inni za trwala poczytuja. 

387. CHONDRILLA. UTWARK. 

Kielich waleowaty, S— 1Olistkowy, w nasadzie drobne- 
mi przysadkami ezyli drugim kieliszkiem opatrzony. Kwiat- 

ków od 8 do 12, dwurzedowych, jezyezkowatyceh, rodzaj- 

nych. Osadnik nagi, wkleslo-kropkowany. Ziarna jeduo- 
ksztaltne, podluzne, prawie waleowate, na powierzchui ze- 
berkami okryte, w wierzeholku pieé Spiezastych przyrostków ^ 
majace. Puch wlosisty, bialy, migkki, opadajacy, na dlugim 
trzoneczku wsparty. Kwiaty zólte. (/Syngen. aequalis). 

917. C. JUNCEA: caule basi setoso-hispido superne glabro, 

(U. rózgowaty) foliis radicalibus runcinatis, caulinis linea- 
ribus integris parcis, capitulis ad ramos 
virgatos solitariis geminis ternisque brevi- 
ter pedunculatis. 

Chondrilla juncea Ln. Spec. Jacqu. Flor. 
Austr. tab. A91. Gaertn. de fructib. Il. 363, 
tab. 158, fig. 6. Willd. Spec. 1I. p. 1531. 
Pollich, Palat. n. (31. Roth, Germ. IL. 255. 
Schk. Handb.IlI. n. 4936, tab. 218. Krock. 

Siles. n. 1260. Bess. Gal. 1I. p. 144. DC. 



SYNGENESIA. : 461 

Flor. fran. n. 2884. Ejusd. Prodr. VIL p. 
142. Schlech. Berol. l. 404. Spreng. Syst. 
III. 657. Kunth, Flor. berol. I. 384. .Die- 

trich, Flor. March. 505. Wümm. Flor. Siles. 
198. Lorek, Flor. Pruss. tab. 153, f. 840. 
Chondrilla virgata Presl. Chondrilla jun- 
cea arvensis nostras Vaill. Paris. p. 36. 

Gdzieniegdzie na polach piaszezystych, na wzgór- 

kach, kolo dróg, mianowicie w Krakow. Sandomir. 
Kwitnie w lipeu 1 sierpniu.. 3 

Dorasta dwóch lub wiecéj stóp wysokosci. Ma lodyge twarda- 
wa, u dolu, mianowicie w mlodosci szezecina zwisla i szorstka, 
dosé gesto porosta; w górze gladka, rozgaleziona, o galeziach bró- 

zdowanych, niemal kaüciastych, rózgowatych i rozlozystych. Li- 
scie korzeniowe podluzne lub lancetowate, na 3—3 cali dlugie, 
ku nasadzie zwezone, niegleboko piérzasto-weinane lub haczysto- 
zabkowane, gladkie lub nieco omszone; na lodydze sa znacznie 

mniejsze, zrzadka osadzone, równowazko-lancetowate, szczuple, 

bezogonkowe, spiczaste, i na brzegu albo calkowite, albo gdzie- 

niegdzie zabkiem opatrzone, Inerwowe, sino-zielonawe i gladkie. 

Glówki kwiatowe niewielkie (okolo !/; cal. dlug.) niemal siarczy- 
stéj barwy, do lodygi i galezi na króciutkich szypulkach pojedyn- 
czo, po dwa lub po trzy przymocowane i wszystkie razem niby 
klos niezupelny tworza. Listki kielicha równowazkie, prawie- 
gladkie, bialawo-pochylone; maja w nasadzie kilka drobnych, 
naksztalt luszezek przysadek. Ziarna podluzne, gladkie, rysowa- 
ne, szare; ich wiérzcholek uwiereza pieé drobniutkich, $piczastych 

przyrostków. Puch wsparty jest na trzoneczku, niemal tak dlugim 
jak ziarno. Korzeniowe liscie pospolicie gina przed rozwinieniem 
sie kwiatów. Niektórzy te rosline maja za trwala. 

388. LEONTODON. BRODAWNIK. 

Kielich podwójuys wewnetrznego listki wzniesione, ró- 
wne; zewnetrznego krótsze, nierówne, rozlozyste lub zwisle. 
Kwiatki wszystkie jezyezkowate, liezue, rodzajne. Osadnik 
nagi, wkleslo-kropkowany. Ziarna jeduoksztaltne, podluzne, 
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plaskawe, rysowane., w gürze wyrostkami kolezatemi naje- 

zone. Puch opadajacy, na dlugim, szezuplym trzoneezku 

wsparty, z wlosów cieniutkieh , prawie gladkich, miekkich, 

bialych uformowany. Kwiaty 2Zólte. (ISyngen. aequalis). 

918. L. TARAXACUM: foliis radicalibus runcinatis denticu- 

(B. mléczowaty) latis glabris, scapo monocephalo gla- 
bro vel sublanato, involucro exterio- 

re reflexo, achaeniis apice squamoso- 
muricatis. 

Leontodon Taraxacum Lin. Spec. 
Wild. Spec. lll. p. 1544. .Pollich, 
Palat. n. 434. Gaertn. de fructib. VI. 
263, tab. 157, f. 1. Schk. Handb. n. 
4241, tab. 219. Hayne, Arzneig. M. 

tab. 4. Kluk, Dyke.l. (8. Hoffm. Germ. 

IL 111. Bess. Gal.ll. 145. Schlech. 
Berol. 1. p. 404. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 154, f. 841. Leontodon calyce 

' mferne reflexo Zn. Flor. Swec. n. 

693. Leontodon officinalis Withering. 
Leont. vulgare Lamar. Flor. fran. 1I. 
p.113. Taraxacum officinale Wig- 
gers. Villars, Plant. Dauph. YII. p. 
72. Roth, Germ. IL. 247. Dietrich, 
Flor. March. 506. Wimm. Giles. I. 
197. Tarax. dens-leonis Desfont. La- 
mar. Enc. V. 348. DC. Flor. fran. n. 
2952. Ejusd. Prodr. VIL. p. 145. 

Taraxacum calycibus glabris, squamis 
imis reflexis Haller, Helv. n. 56. 'Ta- 

rax. eommune Dum. Cours. Tarax. 
Leontodon Dumortier, Prodr. Hedy- 

pnois Taraxaeum Scop. Carn. ll. p. 
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99. Dens leonis qui Taraxacum of- 

ficdnarum Vaill. París. p. 46. Mn 

szek, $wini mlecz, albo papawa: Dens 

leonis v. caput monachi Syren. stron. 
1154. 

Bardzo pospolita roslina, na lakach tak suchych 
.jako i wilgotnych, na pastwiskach, miedzach , kolo 

dróg, na dziedziticach, ulicach, podwórzach, w ogro- 

dach, nawet w lasach i gajach.  Kwitnie od wiosny 
az do twardé] jesieni. 2] 

Glabik walcowaty, wyprostowany lub podnoszacy sie, li$ciom - 
równy, niekiedy:znaeznie od jnichjdluzszy, ezesto czerwonawy, 
juz gladki, juz przytulonym, bialym wlosem naksztalt welny gdzie- 
niegdzie okryty, w $rodku wydrazony, lkwiatowy. Liscie (tylko 
korzeniowe) podluzno-przewrotnie-jajowate, rozmaitéj dlugosci 
(od 3 do 10 cal. dtug.), w górze rozszerzone, prawie zupelnie gla- 
dkie, haczysto-wcinane, tojest podzielone poprzecznie na klapki 
nieforemne, lancetowate, ezyli raezéj trójkatne, Spiezaste, ku do- 

lowi skierowane. Klapki te sa albo zupelnie cale, albo róznie 

wciete 1 zabkowane; wiérzcholkowa: pospolicie jest wieksza od 

innych; czasem wszystkie sa niemal sobie równe. Na powierzchni 
li$ci daja sie niekiedy widziéc, mianowicie na $rodkowym nerwie 
delikatne, rzadkie wloski. Kwiat wiérzcholkowy, zólty, dosyé 

wielki. Kielich zewnetrzny po rozwinieniu sie kwiatu prawie 
zawsze mniléj wiecé] zwisly, czesto kolorowy; listki za$ wewne- 
trznego sa dluzsze, lancetowate, Spiczaste, równe, do góry wznie- 

.sione, niekiedy w wiérzcholku czarniawe. Ziarna podluzne (oko- 

lo 2. lin. dug.), brunatne, rysowane i niemal kaüciaste, w górze 
maleütkiemi, kolezatemi zadziorkami najezone. Puch wlosisty, de- 

likatny, na trzoneczku szezuplym, dwa lub trzy razy od ziarna dluz- 
szym wsparty. 

Uwaga. Po okwitnieniu, gdy ziarna dojrzewaja, kielich we- 
wnetrzny takze jest zwisly. Wtedy puch nasienny tworzy swo- 
jém skupieniem ewa, powszechnie znajoma, wlosista, biala, fore- 

mna kule, która nastepnie wiatr rozrywajac, dojrzale ziarna w da- 

lekie strony roznosi. Niekiedy li$cie nie sa haczysto-dzielne, lecz 
maja brzeg zabkami malemi opatrzony; czasem brzeg ten jest pra- 
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wie calkowity; spodnia ich powierzchnia bywa dosS6 czesto wlo- 
skami gestemi okryta. Ziarna czasem prawie na caléj powierzchni 
maja zadziorki. Brodawnik uzywa sie oddawna w medycynie (7a- 
dix et herb. tarazaci) jako $rodek rozwalniajacy, ezyszezacy i Zo- 

ladek wzmacniajacy. Mlodych li$ci uzywaja w niektórych kra- 
jach na salate i jarzyne, a z korzenia palonego mozna miéé napój 
do kawy podobny. 

389. LACTUCA. SAZATA. 

Kielich podluzny, waleowaty, po okwitnieniu niemal ostro- 
kregowy, z listków nierównyeh, spiezastych , gladkich da- 
ehówkowato-ulozony. Kwiatki nieliezne , 29—3rzedowe, je- 
zyczkowate, rodzajne, Osadnik nagi , wklesto-kropkowany. 
Ziarna jajowate, spiezasté, plaskie, i zwykle liniami ezyli Ze- 
berkami wpodluz oznaezone. Puch wlosisty, miekki, nie- 

trwaly, o promieniach szorstkawyeh, na dlugim trzoneezku 
osadzony. Kwiaty Zólte. (Syngen. aequalis.). 

919. L. sATIVA: foliis inermibus, inferioribus runcinato-ly- 

(S. ogrodowa) ratis, summis cordatis amplexicaulibus in- 
tegerrimis , floribus paniculatis bracteatis. 

Lactuca sativa Ln. Flor. fran. n. 2886. 

Pers. Syn. IL. p. 364. Schk. Handb. YII. p. 
19. Hayne, Arzneig. VII. tab. 30. Cours. 
Bot. Cultiv. IV. 5. Spreng. Syst. III. 660. 
Locyga albo salata: Syren. stron. 1188. 

Nie wiadomo zkad pierwotnie pochodzi. Kwitnie 

w lipc. sierpn. (*) 
Salata ogrodowa ma liscie miekkie, zupelnie gladkie i bez za- 

dnych cierni; pierwotne sa delikatne, $wiatlo-zielone, zazwyczaj 
zmarszczkami lub faldami okryte, okraglawe lub podtuzne, tepe, 

ma brzegu albo zupelnie cale, albo mniéj wiecéj wcinane, 1 dro- 
bnemi zabkami opatrzone; lodygowe sa naprzemianlegle, bez ogon- 
ków; najwyzsze mniejsze, sercowate, Spiczaste, pret otulajace; po- 

spolicie drobno-zabkowane. Zodyga prosto-stojqca, walcowata, 
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u dolu pojedyneza, w górze wiéchowato-rozgaleziona, zupelnie 
gladka. Glówki kwiatowe liczne, drobne, podluzne, na wiérzchol- 

ku lodygi w baldaszkogron wiéchowaty ulozone.  Przysadki sa 
male, sercowate, przytulone, w wiérzcholku $piezaste i nasada 

9klapkowa pret otulajace. K wiatki $wiatlo-zólte. Ziarna okolo 2 lin. 
dlugie, podluzno-jajowate, plaskawe, ku nasadzie szezuplejsze, li- 
niami wzdluz oznaczone, po dojrzeniu szare, bialawe, brunatne lub 
prawie ezarne, gladkie, w górze tylko drobniutkim wlosem okryte. 

Nader liczne odmiany salaty ogrodowéj odnie$ó mozna do 
pieciu glówniejszych, hodowaniem ustalonych podgatunków, uwa- 
zanych czasem za osobne gatunki: 

1. Salata glowiasta, JLact. capitata: foliis radicalibus ante an- 
thesin subrotundis concavis bullatis, caule florido abbreviato pani- 
culato DC. Prodr. VII. 138.  Lactuca sativa capitata Jios?er, Dict. 

agr. Lamar. (Fran. Laitue pommée). Salata skladana Syren. stron. 
1189. Ma li$cie korzeniowe okraglawe, wklesle, na powierzchni 

faliste.1 bablowato-powzdymane, w glowy naksztalt kapusty skla- 
dajace sie. W miare wyrastania lodygi, uklad ten lisci zmienia sie 

i niknie. Li$cie miewa swiatlejsze lub ciemniejsze, Zóltawe, nie- 

kiedy ezerwonawe lub brudno-upstrzone. 
2. Salata kedzierzawa albo fryzowana. Lact. crispa: foliis 

omnibus. sinuato-crenatis dentatis undulatis erispis , radicalibus 
non concavis, carina hinc inde pilosis Pers. Sys. IL 364. .DC. 
Prodr. VII. 138. Willd. Spec. WI. p. 1523. num. Berol. p. 81T. 
Lactuca sativa erispa Lin. Spec. amar. Enc. Rosier, Dict. agri. 
(Fan. Laitue frisée). Odznacza sie lisciem Tekowato-wycinanym, 
na brzegu falistym i kedzierzawym, który jednak nie tworzy tak 
wyraznych glów jak u poprzedzajacéj. 

3. Salata poszarpana lub dloniasta, JLact. laciniata: foliis omni- 
bus obtusis, inferioribus pinnatifidis, sublaciniatis, superior. runci- 
natis, lobis elongatis infimis stipularibus Pers. /. c. Lactuca laci- 
niata Zoth, Catalect. bot. Y. 90. DC. Flor. fran. Suppl. p. 433. 
Ejusd. Prodr. VII. 138. Lactuca palmata Willd. Spec. IM. p. 1523. 
JEnum. Berol. p. 810. (Fran. Laitué-épinard). Liscie nie tworza 
glów; sa tepe, nizsze na podluzne klapki piérzasto-podzielone, albo 
podarte; wyzsze haczysto-dzielne, drobno-zabkowane. Po scieciu 
naksztalt szpinaku sie odradza. 

4. Salata rzymska czyli dlugoli$ciowa. JLact. romana: foliis non 
concavis erectis oblongis basi angustatis; caule elongato folioso 
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Pers. l. c. Lactuca romana Garsault. tab. 315. Lactuc. sativa lon- 
gifolia Lamar. nc. VI. p. 402. Lactuc. sativa DC. Prodr. VII. 
138. (Fran. Laitue romaine ou chicon.) Ma liscie podluzne, ku na- 
sadzie szezuplejsze, gladkie, na brzegu cale, niefaliste, prawie pio-' 
nowo-wzniesione i glów nie tworzace. Smak ich slodkawy i deli- 
katny. Nasiona czarniawe. Przytrafia sie odmiana z li$éciem bru- - 
dno-poplamionym. (Ogrodnic. Zigry, I. 23. Kluk, Dyke. IL. 68. 
Reichart, Ogrod. warzyw. 303. Strumillo, Ogrod. pótnoc. "m 3. 
I. 223. Wodzicki, II. 333. Czepinski, T. 239.). 

5. Salata Krakowska, Lact. eracoviensis: foliis radicalibus line- 

ari-hastatis acutis transverse rugosis, superioribus sagittato-lanceo- 

latis subrugosis integerrimis, caulinis semiamplexicaulibus margine 
obsolete albido-punetulatis ciliatisque, versus basin subdenticula- 
to-aculeatis, saepe conyolutis canaliculatisve, achaeniis (sub) spa- 
thulatis compressiusculis tuberculato-costatis, apice obtusis. Sawi- 
czewski, Jocen. W. 4L. Untw. Jagiel. 1840. III. 60. Deng Ten- 
tam. Flor. Cracov. medic. 16. 

« wezesna, praecoz: folis minoribus angustioribus, floribus 

praecocibus, achaeniis cinereo-albidis. Sawicz. l. c. 62. iab. I. Dem- 
bose, l. c. 

& pózna, seroténa: caule elatiore, foliis majoribus, floribus sero- 
tnis, achaeniis cinereo flavidis. Sawt?ezew. 0. e. 63. tab. 9. Dem- 

bosz, l. c. 

Utrzymuje sie od niepamietnych czasów w okolicach Krakowa, 
mianowicie w dwóch wsiach temu miastu przyleglych, tojest Czar- 
néj i Nowéj, gdzie zasiewana corocznie, pod nazwiskiem g4gbików 

daje zdrowa i powszechnie tam lubiona jarzyne. 
Floryan Sawiczewski piérwszy te salate dokladnie opisal, i pod 

nazwiskiem salaty Krakowskiéj za oddzielny gatunek uznal. Wia-. 
domosé o riéj (z dwiema ryc.) znajduje sie w tomie III. Roczników 
wydzia. lekars. w uniwers. Jagiel. z r. 1840 (^); z któréj nastepu- 
jacy opis 1 niektóre szezególy w skróceniu przytaczamy: 

Korzefi roczny, prawie drzewiasty, pionowy, u rozsadzanych 
pospolicie w koücu skrecony, gesto i grubo wlóknisty. «Lodyga 
prosto-wzniesiona, niemal walcowata, zupelnie gladka, u dolu 

brudno-czerwona, w górze czerwono-modra, galezista, o galeziach 

(5 Wiadomo$é o toczydze w ogólnosSci, a w szczegolnoSci o loczydze 

Krakowskiéj. 
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gestych, stulonych i prawie równo-wysokich. Liscie naprzemian- 
legle, bezogonkowe, lodyge wpól obejmujace, gladkie, miesiste, 
dolne zólto-zielone, górne modre, na obwodzie niewyraznie rze- 
sowate 1 bialo-kropkowane, a w nasadzie drobnemi, kolezystemi 

zabkami opatrzone; zwykle odgiete 1 rynienkowate, z nerwem gló- 
wnym nagim, blado-zielonym; nizsze sq równowazko-oszezepowa- 
te, $piczaste 1 poprzecznie pomarszezone; wyzsze lancetowato-strzal- 
kowate 1 tylko od glównego nerwu pomarszezone, nigdy nie skla- 
dajace sie w glówke. Kwiaty liczne, w baldaszkogron gesty i wié- . 
-chowaty zebrane. Szypulki krótkie. Przysadki sercowate, koriczyste, 
odgiete, rynienkowato-stulone, do lodygi 1 szypulek przylegajace. 
tuski kielicha dachówkowate, jajowo-podluzne, tepe, Inerwowe, 
z brzegiem skórkowatym, bialawym, przezroczystym, w wiérz- 
cholku czerwonawe 1 kropkami téjze barwy, na zewnetrznéj po- 
wiérzchni upstrzone. Korony brudno-zólte, pod spodem czerwo- 
nawe. Záwiazki omszone. Owoc prawie lopatkowaty, plaskawy, 
wydatnemi zeberkami okryty, nieznacznie skrzywiony 1 troche 
Isniacy. 

Odm. wezesna: ma lodyge 2 lub 3 stóp wysoka, a w przecie- 
ciu poprzecz. '//,—1 cal. gruba; li$cie 6 do 8 cali dlugie, a 1—2 
cali szérokie, Owoc szarawo-bialy. 

- Odm. pózna, w kilka tygodni pózniéj dojrzewa; ma lodyge 3 
do 4 stóp wysoka, w przecieciu poprzecz. !/,; do 2 cali gruba; li- 

$cie. dolne 10 do 12 cali dlug. a 2—3 szérok. owoc ciemno-cisawy. 
SiejJa te rosline w miesiqcach kwiet. i maju, na dobrze prze- 

robionéj ziemi, wraz z marchwia, pietruszka i t. p. warzywem, 
a gdy podrosnie, wyjmuja z ziemi rozsade pózna, nie tyka]ac weze- 
snéj. Wyjeta przesadza sie na osobne zagony, w ustepach stopo- 
wych. Gdy glabie przyzwoicie zgrubieja (co nastepuje zwykle 
okolo polowy ezerw. a z odmiana pózna na poczatku lipca), zrzy- 
naja sie przy saméj ziemi i z li$ci obrane, w wodzie oplókuja. Lud 
Krakowski uzywa szezególniéj kwaszonych glabików, które mia- 
nowicie podezas upalów sq wybornym, przyjemnie kwaskowa- 
tym, chtodzaceym i latwym | do strawienia pokarmem, przeto nie- - 
mal codziennym sa posilkiem, zwlaszeza ze i ciecz kwasna w któré] 

S3 kiszone, orzezwiajacym jest napojem. Kwaszenie jest latwém; 
dosy6 bowiem obrane z kory lodygi, w naczyniu glinianém lub 
drewnianém ulozyé, przegotowana letnia woda nalac, kawat chle- 

ba Zytniego I epe XP I garn. letnié] wody, 4 lóty 
''om ! 60 
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soli) i kopru swiézego dodaé. Kisnienie w miejscu ogrzaném na 
24^? R. rozpoczyna sie Ww pare godzin, a koriezy sie w ciagu Jednéj 
doby. Ukisle glabiki staja sie zóltawe. Zbyt grube potrzeba nozem 
na polowe lub na krzyz poprzekrawaé, zeby predzéj ukisnaé mo- 
gly. Ukwaszone nie dluzéj nad 3 dni przechowaé sie daja; dlatego 
tyle ich tylko na raz kwasic nalezy, ile w cragu trzech. dni po- 
trzebowaé mozemy. W braku glabików, kwasié mozna tymze spo- 
sobem i glabie zwyczájné] ogrodowéj salaty, leez te lubo sa w sma- 
ku przedniejsze , predzéj sie jednak psuja. Glabiki Krakowskie 
gotowane w wodzie, sola przyprawione i maslem oblane, daja. 
takze zdrowa i smaczna Jarzyne. 

Do powyzszéj wiadomosci o glabikach Krakowskich dodaé wi- 
nienem, ze i w okolicach omzy probowano kiedys ich uprawy. 
Posiane ziarno na dobré i starannie spulchnionéj ziemi, wydalo 
wprawdzie dosé bujne rosliny, lecz otrzymane z nich elabiki, po 
obraniu z kory, nie byly nad maly palec grubsze; ukwaszone zas$, 
zaledwie w malym stopniu posiadaly te przymioty, które Krako- 
wskim glabikom tak powszechna zjednaly zalete. 

920. L. scAnIOLA: caule superne paniculato-ramoso , foliis 
(S. polna)  verticalibus subtus costa media aculea- 

tis, acutis sagittatis sinuato-pinnatifidis 
. (rarius integris) spinuloso-denticulatis, 

achaeniis striatis àpice hispidulis rostro 

fere brevioribus. 
Lactuca scariola Lin. Spec. Wild. 

Spec. HII. 1526. — Roth, Germ. YI. 258. 
Pers. Syn. M. 361. Hoffm. Germ. W. 110. 
Gaertn. de fructib. I. 361, tab. 158; fig. 
5. DC. Prodr. VIL 137. Bess. Gal. II, 
143. Hayne, Avzneig. Y. tab. 46. Schlech. 
Berol.Y. 403. Kunth, Flor. Berol. Y. 388. 
Dietrich , Flor. March. 504. Wimm. Siles. 

I. 199. Lactuca verticalis Gaterau, Flor. 
Mont. 138.  Lactuca sylvestris Lamar. 
Enc. MI. 406. DC. Flor. fran. n. 2881. 
Lactuca folis semipinnatis, nervo spi- 
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noso Zaller, Helv. n. 14. Lactuca syl- 

vestris costa spinosa Vaill. Paris. p. 119. 

Przytrafia sig nad brzegami pól, kolo dróg, przy 

wsiach, w ogrodach opuszezonych, i t. p. Kwitnie 
w lipc. sierp. wrzes. (2) 

Korzeü krótki, prawie pionowy, C980 skrzywiony, twardy, 
liczném wlóknem okryty. 4odyga wyprostowana, walcowata, 
zwykle pojedyncza, w górze tylko wiéchowato-rozgaleziona, u do- 
lu rzadkim, drobnym cierniem okryta; zreszta zupelnie gladka, 
czasem na lokiec lub troche wiecéj wysoka. | Li$cie podluzne (dol- 

ne czasem na 6 lub 7 cali dlugie), niemal pionowo: wzniesione, 

bezogonkowe i nasada strzalkowata troche pret-otulajace; brzeg 
maja haczysto-dzielny, tojest na poprzeezne spiezaste klapki wcie- 
ty, obwód za$ nieforemuie zabkowany i krótkim, miekkim, zólta- 
wym cierniem uzbrojony; spodnie zeberko okryte jest rzedem 
podobnych, lecz dluzszych i sztywniejszych cierni; obie za$ po- 
wierzchnie zupelnie sa gladkie 1 niekiedy sinawo-zielone. Glówki 
kwiatowe tworzq wiéche, czasem na pót lokeia dluga; nizsze przy- 

sadki sa dluzsze, laucetowate, $piczaste, niekiedy weinane; wyzsze 
krótsze, prawie-Jajowate, koriczato-przedluzone, zupelnie gladkie. 
Kielich z poczatku walcowaty, pózniéj (po okwit.) w nasadzie 
zgrubialy, ku górze stozkowato-zwezajacy sie; zewnetrzne jego 
listki.sa krótsze, czesto-czerwonawe, wewnetrzne dluzsze, lance- 

towate. I wiatki nieliezne (pospolicie 14 lub i6), brudno-zólte, pod 
spodem sino-czerwonawe, zrana zwykle otwarte. Dojrzale ziarna 
okolo póltory linii dlugie, przewrotuie podluzno-jajowate (tojest 
ku nasadzie szezuplejsze), plaskie, na kazdéj powierzchni 5, 6 lub 
1 liniami. wystajacemi wpodluz oznaczone, w górnym koncu dro- 
bniutka, bialawa szezecinkag porosle, zreszta gladkie, mniéj wie- 

cé] brunatne. Trzoneczek szezuply, wloskowaty, od ziarna troche 
diuzszy; puch BY nmellas 0 D ipod szklem pow.) nie- 

ty, mléczny sok, który j6j znaczna nadaje gorycz. TT. 
indywid. 2 lokci dochodzace, majace lodyge u dolu bez cierni. 

Liscie najwyzsze bywaja niekiedy cale, 1 na zeberku gladkie. 
Uwaga. Salata jadowita (Jzact. virosa .L.) podobna do poprze- 

dzajac&], leez lodyge ma u dolu bardziéj ciernista, li$cie poziomo 

osadzone, w wiérzcholku tepe, nasiona prawie-czarne 1 gladkie. 
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Nigdzie dotad nie dala mi sie widziéé. .Lactuca virosa Schkuhra 
(Handb. tab. 217), wlasciwie do opisanego wy2éj gatunku odniesé 
sie powinna. 

390. TRAGOPOGON. KXOZIBRÓD. 

Kielieh dlugi, piramidalny, z listków (8— 12) jednorze- 

dowyeh,: lancetowatyeh, równych , nasada, nieco spojonyeh, 
pózniéj. zwislych, zlozony. Kwiatki wszystkie jezyezkowate, 
rodzajue; zewnetrzne ezesto promienisto -uloZone. Osadnik 

nagi, komóreezkowaty. Ziarna jednoksztaltne, podluzno-wal- 

cowafe, w wiérzeholku dzióbkowato-zwezone, gladkie lub 
chropawe. Puch na trzoneezku wsparty, z piórkowatych, 
sztywnyeh promieni zlozony, z któryeh pieé nadbrzezuych 
jest dluzszych i w wierzeholku obnazonych. Kwiaty Zólte lub 

czerwone. ('Syngen. aequalis). 

921. T. PRATENSE: glabrum, foliislineari-lanceolatis subun- 
(K. lqkowy) | dulatis basi dilatatis, pedunculis tereti- 

bus, involucro octophyllo flosculos api- 
ce truncatos subaequante. 
Tragopogon pratense Ln. Willd. Spec. 

III. 1492. .Pollich, Palat. n. 422. Gaertn. 
de fructib. II. 368, tab. 159, f. 4. Scop. 
Carn. n. 946. Roth, Germ. 1I. 238. Schk. 

Handb. YII. n. 4201, tab. 214. DC. Flor. 
fran. n. 2988. Ejusd. Prodr. VIL p. 118. 
Bess. Gal. V. 140. Schlech. Berol. I. 399. 
Spreng. Syst. III. 662. Kunth, Flor. Be- 
rol. 1l. 380. Dietrich, Flor. March. 501. 
Wimmer, SWes. l[ 195. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 151, f. 827. "Tragopogon 
fols gramineis carinatis amplexicauli- 
bus caudatis subcrispis, calyce flori 
aequali Haller, Helv. n. 8. 'Tragopogon 
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: calycibus corollae radium aequantibus, 
folis integris strictis Lin. Flor. Suec. n. 
684. Kozia bródka albo wlisnik: Bar- 
bula hirci v. Tragopogon Syren. stron. 

| 1239. ! | 

Na lakach, pastwiskach, miedzach, nad brzegami 
pól. Kwitnie w ezerwe. lipe.. * 

Ma lodyge gladka, waleowata, niekiedy czerwonawa, pojedyn- 
cza lub w górze mniéj wiecéj galezista, !/—2 stóp lub nieco wie- 
céj wysoka. Liscie dlugie, równowazko-lancetowate, plaskie, $pi- 

czaste, w nasadzie troche rozszérzone 1 rynienkowato-pret-otula- . 

jace, na brzegu faliste, czesto niby fryzowane 1 w górze cokolwiek 
skrecone. Kwiat wielki, pojedynezo na wiérzcholku lodygi i galezi 
(jesli te sie znajduja) osadzony, zlocisto-zólty. Listków w kielichu 
zwykle. osm (ezasem 9 lub 10), lancetowatych, $piczasto-przedtu- 
Zonych, zupelnie gladkich i calych, kwiatkom nadbrzeznym pra- 
wie wyrównywajacych, w nasadzie w mlodosci bialym kutperem 
okrytych. Szypulki sa dlugie, walcowate, rysowane. X Ziarna po- 
dluzno-walcowate, okolo-4 lub 5 lin. diugie, w górze dzióbkowa- 

to-zwezone, po dojrzeniu szaro-brunatne, nieco-skrzywione, nie- 
wyraznie Zeberkowate, juz gladkie, juz drobnemi zmarszczkami 
ezyl grudkami okryte. Wiérzcholek ich przedluza sie w trzo- 
neczek waleowaty, od ziarna nieco krótszy, na którym wsparty 
jest puch, zlozony z promieni piórkowatych, twardawych, i gru- 
bszych jak u puchu innych roslin; zewnetrzne piec promieni sa 
dluzsze i w górze nagie. Kwiat otwiéra sie tylko z rana, zaraz 
po wschodzie sloáca; stula sie za$ miedzy 9 a 10 godzina przed 
polud. Dosé czesto razony bywa gatunkiem glowni ezyli $niedzig 
(Uredo: receptaculorum DC. v. Ur. Tragopog. pratensis. Pers.) 
która go niszczy, w brunatny pylek zamieniajac. Roslina ta po- 
siada, mianowicie w dlugim swoim korzeniu, obfity, mléezny, 

lagodny sok. Dawniéj uzy wala sie w medycynie, jako $rodek roz- 
walniajacy i ezyszezacy. Jéj mlodociane lodygi moga sie za salate 
uzywaé, a korzen, szezególnié] indywiduów w ogrodach hodowa- 
nych, salcefia zastapió moze. 

922. T. PogRIFOLIUM: glabrum elatum, foliis strictis lance- 
(K. ogrodowy) — olato-linearibus acuminatis integerri- 
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mis, pedunculis superne incrassatis 
fistulosis, involucro sub-12phyllo flos- 
culos (rubros) apice rotundatos du- 
plo fere superante. . 

.  dragopogon porrifolium Lin. Willd. 
Spec. I1. 1493. Roth, Germ. I1. 239. 
Schk. Handb. 4204, tab. 914. Pers. 
Syn. II. 360. DC. Flor. fran. n. 2991. 

: Ejusd. Prodr. VII. p.118. Lorek, 
Flor. Pruss.tab. 152, fig. 830. Wimm. 
iles. . 194. Tragopogon foliis gra- 
mineis amplexicaulibus, calyce florem 
superante Zaller , Helv. n. 9. ''rago- 
pogon sativum Gaterau, Flor. Mon- 
taub. 136. 

Dziko ro$nie w poludn. Europie. U nas ezasem 
do uzylku'kuchennego w ogrodach sig hoduje. Kwi- 

tnie w ezerwoe. lipe. 3 ((2) DC. Prodr). 
Liscie ma lancetowato-równowazkie, dlugie, plaskie, Spiczaste, 

rynienkowato przy nasadzie stulone i pret obejmujace, do lisci po- 
rowych nieco podobne. Kwiat wiérzcholkowy, fioletowo-czerwo- 
ny, z rana tylko otwierajacy sie; listki kielicha znacznie sa od ko- 
ron dluzsze. Szypulki w górze zgrubiale. Bialawe i miesiste ko- 
rzenie téj rosliny, smaczna daja Jarzyne pod nazwiskiem salsefii 
lub salcefii (sals?füz, cercifuz; Niem. .Haferwurzel) albo korzonków 
owsianych. Podobniez mlode wypustki naksztalt szparagów sie 
uzywaja (Ogrodnic. Zigry L. 35. Wodzicki, II. 336. Reichart. 
Ogr. warz. 225. Strumillo, Ogrody póln. wyd. 3. I. 197. Kluk, 
Dyke, WI. 123. Wyzycki, Zieln. Hl. 213. Czepirtski, Ogrod. po- 
wszechne 9.08). 

391. PICRIS. GORYCZEL. 

Kielich  z listków dwürzedowych zlozony; wewngtrzne 

listki sa, dluzsze, równe, wzniesione; zewnetrzne krótsze , 
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nieco rozlozyste, niby drugi kieliszek tworzaee. Kwiatki 
wszystkie jezyezkowate, rodzajne. Osadnik nagi, wkleslo 

kropkowany.  Ziarna jednokszfaltne, niemal walcowate, 
w obu koneach cokolwiek szezuplejsze, poprzeeznemi zmar- 
szezkami w ksztaleie linii oznaezone. Puch beztrzoneezkowy, 

opadajaey, z wlosów piórkowatych, nasada, w obraezke spo- 

jonych, uformowany. Kwiaty Zólte. (SSyngen. aequalis). 

923. P. urERACIOIDES: caule erecto pilis plerisque glochidia- 
. (G. szorstka) ^ tis scabro apice corymboso-ramoso,. 

foliis oblongo-lanceolatissinuato-den- 
tatis scabris, caulinis amplexicaulibus, 
involucri squamis exterioribus oblon- 

gis patentibus dorso hispidis margi- 
ne glabriusculis, achaeniis brevissime 
rostratis. 

Pieris hieracioides ifs. Pollich, Pa- 
lat.m. (25. Scop. Carn. n. 953. Schk. 
Handb. YI. n. 4214, tab. 216. Roth, 
Germ. lI. 240. DC. Prodr. VII. p.128. 
Ejusd. Flor. fran. n. 2914. Bess. Gal. 
II. 146. Schlech. Berol.Y. 401. Lorek, 
Flor. Pruss.tab. 154, fig. 845. Kunth, 
Flor. Berol. Y. 382. — Dietrich, Flor. 
March. 503. Wimm. Siles. I. 194. Pi- 
cris aspera folis oblongis dentatis, 
superioribus amplexicaulibus Aller. 
Helv. n. 24. Picris calycibus imbri- 
catis Lin. Flor. Suec. n. 686. Crepis 
hieracioides Lamar. Flor. fran. Yl. p. 
111. Hedypnois hieracioides Zudson. 
Picris ruderalis Willd. Spec. YII. p. 
1558 (sec. DC.) Hieracium asperum 
majori flore in limitibus agrorum 
Vaill; Paris. p. 103. 
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Przytrafia sie na lakach, w zaroslach, kolo dróg, 

W opuszczonych i zaniedbanych ogrodach, miano- 
wicie na gruncie gliniastym. -sAUe Ww ipe | sier-- 
pniu. d (s) LJ): 

Odznaeza sie szorstkoscia 1 szczecinkami, w wiérzcholku cze- 

sto widelkowato-rozdwojonemi, które lodyge mianowicie u dolu, 
obied wie powierzchnie lisci, szezególniéj na $rodkowém, spodniém 
ieberku, tudziez szypulki i kielichy okrywaja. £odyga niekiedy 
na póltora lokeia wysoka, pojedyneza lub ezesciéj w górze rozga- 
leziona, walcowata, rowkowana, ezasem ezerwonawa. Liscie bez- 

ogonkowe, nasada nieco pret otulajace, podluzno - - lancetowate, 
&piczaste; korzeniowe wielkie, w nasadzie zweone (5— 96 cal. dlug. 

' a okolo 2 cali szer.); lodygowe coraz ku górze sa mniejsze, zwykle 
nà dól odgiete; wszystkie szorstkie, na brzegu mniéj wiecéj plytko 
lekowato-wycinane i .drobnemi gdzieniegdzie opatrzone zabkami; 
najwyzsze pospolicie sa zupelnie cale. Kwiaty dosé wielkie, zólte, 
na wiérzcholku lodygi i galezi w baldaszkogron zebrane. Szypul- 
ki lkwiatowe, maja na sobie male przysadki. Wewnetrzne listki 
kielicha jednym osadzone rzedem, równowazko-lancetowate, nie- 
mal tepe, od kwiatków znaeznie krótsze; zewnetrzne sa nierówne, 

nieco-rozlozyste, podluzne, 2 lub 3 razy od tamtych krótsze. Ziar- 
na walcowato-graniaste, nieco skrzywione, brunatnawe, okolo 
2 lin. dlugie, zmarszezkami drobniutkiemi w ksztalcie poprzecznych 

rysów okryte i miekkim, bialawym, piórkowatym, beztrzoneczko- 

wym puchem uwierüiczone. Niektórzy te rosline maja za trwala. 

392. APARGIA. ANICENNICA. 

Kielieh. podluzny, z listków nierównych, prawie-równo- 

wazkich,  przytulonyeh, . niemal  dachówkowato- ulozony. 

Kwiatki wszystkie jezyezkowate, rodzajne. Osadnik nagi, 

doleezkowaty. Ziarna jednoksztaltne, podluzno-walcowate ; 

w wierzeholku niemal dzióbkowato-zwezone, poprzeeznemi 

zmarszezkami okryte. Puch beztrzoneezkowy, i albo wszy- 

stek jednostajny, piórkowaty, albo wewnetrzny piórkowaty, 

w nasadzie bloniasto-rozszerzony, zewnetrzny krótszy, nie- 

liezuy, wlosisty. Kwiaty Zólte. (Syngen. aequalis). 
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924. A. AUTUMNALIS: scapo ramoso declinato superne squa- 
CN. jesienna) ^ müs tecto, folis lanceolatis runcina- 

to-pinnatifidis glabriusculis, involucro , 
glabro aut pubescente. 

Apareia autumnalis Wzlld. Spec. ITI. 
p. 1550. Hojffm. Flor. Germ. Yl. 113. 
Schk. Handb. III. n. 4243, tab. 220. 

Bess. Gal. Yl. 145. Schlech. Berol. Y. 
406. Lorek, Flor. Pruss. tab. 154, f. 

849. Leontodon autumnale Zn. Pol- 
lich, Palat. n. (36. Roth, Flor. Germ. 
1L 242. DC. Flor- fran. m. 2968. 
Pieris autumnalis Allion. Flor. Pedem. 

n. (61. Picris caule nudo brachiato, 
foliis glabris semipinnatis Haller, Helv. 
n. 28. Hedypnois autumnalis Villars, 

Plan. Dauph. YII. p. (1. Crepis foliis 
longis dentatis linearibus, caule de- 
clinato subnudo Zn. Hort. Cliff. 386. 
Scorzoneroides autummnalis JMoench, 

Meth. 549. Scorzonera autumnalis La- 
mar. Flor. fran. 11.82. Oporinia autu- 
mnalis Don. DC. Prodr. VIL. p. 108. 
Kunth, Flor. Berol. l. 319. Dietrich, 

Flor. March. 500. Wimm. Siles.1. 193. 

Hieracium chondrillae folio glabro, . 
radice succisa majus Vaill. Paris. 102. 

Na lakach, pastwiskach, wygonach, w zaroslach, 
w lasach, w ogrodach. Kwitnie od sierp. do paz. ?] 

Dorasta okolo stopy lub troche wiecéj. Korzefi ma krótki, pra- 
wie ugryziony, drobne, zóltawe wlókna wypuszezajacy. Liscie 
korzeniowe dosé liczne, na ziemi rozpostarte, gladkie, lancetowa- 
to-podluzne, w nasadzie znacznie szczuplejsze, piérzasto-sieczne, 
tojest na poprzeczne, równowazkie, nierówne, niemal tepe, cale lub 

Tom 1I. 
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troche zabkowane wciecia podzielone; wciecia takowe sq juz gleb- 

sze, juz plytsze, tak iz lisó ezasem jest prawie caly, i tylko malemi 
zabkami opatrzony. Glabik delikatny, nieco-pochylony, troche gale- 

zisty, brózdowany, gladki, w górze tylko niekiedy drobniutkim 
wlosem okryty, bez zadnych lisci; w nasadzie galezi i na szypulkach 
znajduja sie male, równowazko-lancetowate, naksztalt luszczek 

przysadki. Glówki kwiatowe niewielkie i nieliczne, podluzne, 
iólte, na szypulkach w wiérzcholku. troche zgrubialych, pojedyn- 
czo osadzone. Kielich jest gladki lub omszony. Ziarna równowa- 
zkie, szczuple, brunatnawe, rysowane 1 troche szorstkie, puchem 
beztrzoneczkowym, piórkowatym, brudno-zóltawym uwienezone. 
Niekiedy glabik bywa pojedynezy. 

925. A. nisPIDA: radice praemorsa basi fibris validis ob- 
CN. jednokwia- sessa, scapo simplici monocephalo, foliis 

iowa) runcinatis plerumque hispidis basi in pe- 
tiolum attenuatis. 

Apargia hispida Willd. Spec. III. 1552. 
Hoffm. Germ. YI. 113. Schk. Handb. WI. 
tab. 220 (fructus). Dess. Gal. ll. n. 934. 

Sehlech. Berol. Y. 405. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 159, fig. 843. Leontodon hispidum 
Lin. Spec. Pollich, Palat. n. 431... DC. - 
Flor. fran. Suppl. p. 453. Ejusd. Prodr. 
VII. p. 102. Picris caule nudo unifloro, 

folüs asperis dentatis aller, Helv. n. 25. 
Hedypnois hispida uds. Angl. 

B Gladka, glabrata: tota planta glabra vel 
pilis paucis adspersa. Apargia hastilis 
Wild. Spec.1lL..1548. Hoffm.l. e. Bess. 
Gal. lI. n..933. Spreng. Syst. III. p. 665. , 
Leontodon hastile Ln. Jacqu. Austr. tab. 
164. .DC. Prodr. VII. 102. Plor. fran. 
n. 9971. Picris danubialis Allion. Flor. 
Pedem. n. 168, tab. 10, fig. 3. Picris caule 

unifloro, foliis glabris semipinnatis Zaller, 
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Helv.n. 26.Virea hastilis Gaertn. de fructib. 
II. p. 365, tab. 159, f. 3. Leontodon pro- 
teiforme Villars , Plant. Dauph. IM. p. 87. 

Na lakach, pastwiskach, wygonach, w lasach 

nieco wilgolnych, kolo rowów. Kwitnie w lipcu, 
sierpniu. ^] 

Wszystkie ezesci téj rosliny sa szorstkawe 1 drobnym, szezecin- 
kowatym,. widelkowato-rozdwojonym wlosem, mniéj wiecéj okry- 
te. Glabik jest pojedynezy, na stope lub troche wiecéj wysoki, 
nieznacznie brózdowany, bezlistay, u dotu zwykle ezerwonawy, 
w górze ipod kwiatem) zgrubialy. Liscie korzeniowe sa dosyé li- 
czne, podluzne (3—95 cal. dlugie), przy nasadzie mocno zwezone, 
w '"wiérzcholku: prawie tepe, na brzegu bardziéj lub mniéj haezy- 
sto-weinane , albo tylko odlegle niekiedy. tekowato - zabkowane. 

Kwiat zólty, pojedynezo na-wiérzcholku glabika osadzony, przed 

zakwitnieniem | nieco. zwisly. Kielich. wlosisto-szorstkawy, w na- 
sadzie przysadkami równowazkiemi opatrzony. Ziarna podluzne, 
Ww górze szczuplejsze, brózdowane, malemi zadziorkami okryte, 
przeszlo 2 lin. diugie. Puch brudno bialy, beztrzoneezkowy; we- 
wnetrzne Jego promienie sa dluzsze, piórkowate, u dolu rozszé- 
rzone; zewneitrzue krótsze, wlosiste, szorstkawe. 

Odmiana /gladka. (8), od Linneusza i innych. autor. za osobny 
uwazana gatunek (,eont. v. Apargia hastilis), rzeczy wiscie niczém 
sie nie rózni od dopiéro opisanéj, tylko zupelnym brakiem wlosków 
na swéj powierzchni, a jesli te sie znajduja, s4 zawsze drobne, 

rzadkie, krótkie i niewidelkowate. W owocach zadnéj nie ma ró- 
inicy. U nas rzadzié] sie przytrafia. 

393. SCORZONERA. WEZYMORD. 

Kielieh podluzny, z listków Spiezastyeh, nierównych, 
ua brzegu blonkowatyeh, dachówkowato -ulozony. Kwiatki 

. wszystkie jezyezkowate i rodzajne. Osadnik nagi, broda- 
weczkowaty. Ziarna jednoksztaltne, dlugie, niemal waleowa- 
te, w dzióbek nie zwezone, gladkie. Puch beztrzoneezkowy, 
o promieniach piórkowatyeh , z których pie6 wewngtrzuych 
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jest dluzszyeh i w wierzeholku bezpiórkowych. Kwiaty Zól- 
te lub purpurowe.. (iSyngen. aequalis.). - | 

996. S. nuurLIS: radice cylindracea ad collum fibrillis co- 
- (W. pospolity) ronata, caule lanato (vel subnudo) plerum- 

. que monocephalo, foliis radicalibus oblon- 

go vel lineari -lanceolatis, caulinis 4— 3li- 
nearibus, involucro flosculis dimidio bre- 

viore, squamis exterioribus ovato-lanceo- 

latis acuminatis apice ipso obtusis, üchae- 
niis striatis laevibus. 

Scorzonera humilis Lin. Spec. Willg. 
Spec. TIT. p. 1499. Scop. Carn. n. 948. .Pol- 
lich, Palat. n. 123. DC. Flor. fran.n. 2919. 
Prodr. VII. p. 120. Bess. Gal. II. p. 140. 
Schlech. Berol. Y. 400. Spreng. Syst. IIT. p. 
667. Kunth, Flor. Berol. . 381. Dietrich, 

Flor. March. 5029. — Wimm. iles. I. 195. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 152, f. 831. Scor- 
zonera caule subnudo unifloro, foliis ner- 

vosis planis Lin. Flor. Suec.n. 685. Scorz. 
lanata Schrank. S. nervosa Pers. Syn. II. 
p. 360. S. angustifolia Wiggers. S. plan- 
taginea Sohleicher. ; 

Przytrafia sie na lgkach nieco ulsdien de na pa- 

stwiskach, w lasach, gajach, w zaroslach. Kwitnie 

w ezerwo. lipc. 2] 
Ma korzeá dlugi, walcowaty, zgrubialy, miesisty, brunatny, 

wlóknami cienkiemi "w. górze czuprynowato-opatrzony. . Liscie 

z niego wyrastajace dosyé sa liczne, podluzno-lancetowate, w ogo- 

nek zwezone, cale, plaskie, $piczaste, na 3 lub 4 cal. dlugie a na 

kilka linij szérokie, po obu stronach nerwiste, gladkie, tylko ich 

ogonki biala welna mniéj wiecéj sa okryte. Eodyga od !/; do pól- 
tory stopy wysoka, pojedyncza, prosta, z poezatku welnista, pó- 
iniéj gladka, prawie bezlistna, bo zwykle tylko jeden. czasem dwa, 
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równowazko-lancetowate, bezogonkowe liscie majaca. Kwiat po- 
spolicie jeden, na wiérzcholku lodygi, dosyé wielki, zólty. Kaelich 
niemal walcowaty, a Jego listki sa jajowo-lancetowate, nierówne; 
zewnetrzne krótsze i welna z poczatku okryte , pózniéj gladkie. 
Kwiatki nadbrzezne prawie dwa razy od kielicha sa dluzsze. Ziar- 
na walceowate, gladkie, czerwono-brunatne. Niekiedy wszystkie 
li$cie $3 szczuple, réwnowazkie. Korzeü sok mléezny w sobie za- 

wiéra; uzywal sie kiedy$ w sztuce lekarskiéj; przez hodowanie 
nabiera lagodnego smaku, i tak dobra jak skorzonera ogrodowa 
daje jarzyne. 

9271. S. PURPUREA: radice cylindraceo-fusiformi ad collum 
(W. purpurowy) comosa, caule subramoso 1— 5cephalo, 

folis linearibus vel lineari - lanceolatis, 

involueri squamis exterioribus ovato- 
lanceolatis, achaeniis decem costatis. 

Scorzonera purpurea Lin. Willd. Spec. 
IIT. p. 1502. Jaequ. Flor. Austr. tab. 35... 
Scop. Carn. n. 949, tab. 46. Gmelin, 

Flor. Sibir. IL. p. 7, tab. 2. Spreng. Syst. 
III. 666. Hoffm. Germ. II. 106. Kunth, 
-berol. 1. 381. — Dietrich , Flor. March. 

502. Wimm. Ses. Y. 196. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 152. fig. 832. Scorzonera 
rosea Waldst. et Kitajb. Plant. Hung. V. 
p- 127, tab. 121. Willd. Spec. p. 1503. 
Pers. Syn. IL, 361, n. 9. DC. Prodr. VII. 
9.118. Schlech. Berol. 1. 401. B.F. Comp. 
Flor. Germ. Il. 957. Bess. Gal. lI. n. 
919. Ejusd. Enum. Volh. p. 31, n. 916. 

Przytrafia sig na suchych, wzgórkowatych, pia-' 
szczyslych polach, leez bardzo rzadko (w Mazow. 
kolo Warszaw.). Kwitnie w ezerwe. lip. ̂ 2]. 

Ma korzeá gruby, w górze wlóknisty. Lodyge na !5-—1/ 
stopy wysoka, prosto-stojaea, delikatna, pojedyncza lub cokolwiek 
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galezista, gladka i li$ciami gdzieniegdzie osadzona. Liscie korzenio- 
we na kilka cali dlugie, szezuple, trawiaste (ledwie póltory linii 
szer.), plaskie, nerwiste, u dolu rzadkim, ;bialym, dlugim wlosem 
okryte, zreszta sa gladkie; lodygowe rynienkowato-trójgraniaste 
i do tamtych podobne. Kwiaty nieliezne, pieknéj, purpurowéj lub 
rózowé] barwy, na wiérzcholku lodygi i galazek pojedynezo osa- 
dzone, nieco mniejsze jak u gatunku poprzedgajacego. Listki kie- 
licha..niemal tepe;. zewnetrzne s4. jajowo-lancetowwate, omszone 
lub gladkie; wewnetrzne wieksze, bardziéj podluzne, ssezuplejsnas 

Kwiaty po zasuszeniu fioletowy przyjmuja kolor. j 

928. S. HISPANICA: radice cylindracea, caule ramoso, ramis 
( W. ogrodowy) nudis apice monocephalis , foliis ample- 

xicaulibus lanceolatis undulatis aut sub- 

denticulatis glabris seu hinc inde sub- 
pubescentibus, involucri oblongi squa- 
mis glabriusculis vel arachnoideis acu- 
minatis. 

Scorzonera hispanica Lan. Spec. Willd. 
Spec. lI. p. 1499.. Scop. Carn. n. 951. 
Gaertn. de fructib, IL. p. 3967, tab. 159, 
fg. 1. Roth, Germ. HM. 249... .DC. Flor. 

fran. n. 2918. Ejusd. Prodr. VIL p. 120. 

Scorz. denticulata Lamar. Flor. fran. M. 
p. 82. Scor. edulis Moench, Meth. 548. 

Scor. sativa Gater. Flor. Montaub. 136. 

Scorzonira czyli wezymord Syren. stron. 
1240. 

Dziko rosnie w krajach cieplejszych Europy. Na 

Podolu znajdowana przez pana AndrzeJowskiego. 

U nas niekiedy pielegnuje sig umyslnie w ogrodach. 

Kwitnie w czerw.lipe. 2L. - 
Ma liseie nieco pret otulajace,  plaskie, faliste, zupelnie cale, 

lub delikatnie zabkowane; nizsze sa podluzne, w ogonek zwezone, 

wyzsze prawie lancetowate lub równowazko-lancetowate. K wiaty 

iólte, wiérzcholkowe, dosyé wielkie. Korzenie téj rosliny, dlugie, 
- 
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waleowate, zewnatrz ezarniawe, w srodku biale, uzywaja sie na 
jarzyne pod nazwiskiem skorsomery albo ezarnych korzonków. 
( Ogrod. Zigry, I. 36. Wodzicki II. 337. Kluk, Dyke. II. 68. Rei- 
chart, Ogrody arzyw. Strumillo, Ogrod. póln. wyd. 3. Y. 197. 
Czepiriski, Ogrod. powsz. 242.). 

394. HYPOCHAERIS WIEPRZYNIEC. 

Kielich podluzny lub prawie-dzwonkowaty, z listków 
przytulonyeh, dachówkowato -ulozony. Kwiatki wszystkie 
jezyezkowate , rodzajne. Osadnik plewkami okryty. Ziarna 
podluzne, szorstkie. Puch piórkowaty, 1 lub 2rzedowy, 
i albo na wszystkich ziarnach, albo tylko: na Srodkowych 
trzoneezkiem opatrzony. Kwiaty Zolte. (Syngen. aequalis.). 

929.H. RADICATA: caule ramoso aphyllo glabro, foliis ra- 

( W. galgzisty) dicalibus runcinatis obtusis hispidis, pe- 

duneulis squamosis, involucro glabro, 
pappo biseriah. 

Hypochaeris radicata Lin. Willd.Spec. 
III. 1622. Pollich, Palat. n. €55.. Roth, 
Germ.lI. 28. .DC. Flor. fran. n. 2956. 
JEjusd. Prodr. VIL p. 91. Bess. Gal. II. 

164. Spreng. Syst. III. p. 668. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 157, fig. 862. Wimm. 

 Siles.1. 196. Dietrich, Flor. March. 491. 
Hypochaeris foliis dentato sinuatis sca- 

bris, caule ramoso nudo, peduncu- 
. lis squamosis Lon. Flor. Suec. n. 109. 

Hypochaeris folis semipinnatis hirsu- 

tis, caule nudo brachiato Zaller, Helv. 

n. 9. Achyrophorus radicatus Scop. 
Carn. n. 981. Gaertn. de fructib. IL. y. 
370, tab. 159, f. 6. .Schlech. Berol. I. 
415. Kunth, Flor. Berol. I. 315. Por- 
cellites radieata Cassini 2n Dict. 
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Na lakach, pastwiskach , wygonach , miedzach , 
kolo dróg, w gajach 1lasach. Kwitnie w Czerwe. 
lipe. 2L. (d DC.). 

Dorasta 2—4 stóp wysokosci. Korzeü ma prawie pojedynezy. 
dlugi, pionowy, twardy, edzieniegdzie wlóknami opatrzony. dLo- 
dyga waleowata, mniéj wiecéj galezista, zupelnie gladka 1 prawie 
bezlistna, bo tylko gdzieniegdzie malemi, naksztalt luszezek .przy- 

sadkami okryta. .Przysadki te sa lancetowate, Spiczaste, przytulone, 
u dolu rzesowate. Liscie korzeniowe dosé liezne, do ziemi przyle- 
gle; podluzne, w nasadzie zwezone, tepe, haczysto-dzielne, lub tyl- 
ko drobno-zabkowane, z obudwu stron szorstkim, bialym, rzadkim 

wlosem okryte. Kwiaty zólte, dosy6 wielkie, na lodydze 1 gale- 
ziach pojedynezo-osadzone. Korony nadbrzezne sq pod spodem 
brudno-purpurowo -zielonawe. Listki kielicha lancetowate, na 
grzbiecie wloskami rzesowato-porosle, niekiedy calkiem gladkie, 
przytulone. Ziarna brunatnawe; wszystkie maja puch na trzone- 
czku wsparty, a na powierzchni podluzne, drobniutko- karbowane 
Zeberka. 

930. H. MACULATA: caule subsimplici 1—3cephalo his- 
(W plamisty) | pido, foliis radicalibus oblongis sub- 

integris aut sinuato-dentatis utrinque 
hispidulis, involucro pilis rigidulis sca- 
bro, pappo uniseriali. 

. Hypochaeris maculata Lin. Willd. 
Spec. MI. p. 1620. .Pollich, Palat. n. 
154. Roth,Germ.II. 236. Schk. Handb. 

IlI. ^. 4302, tab. 225 (fructus). Hay- 
ne, Arzneig. Vl. tab. 43. Spreng. Syst. 
III. p. 669. .Bess. Gal. II. p. 162. 
DC. Flor. fran. n. 2954. Wimm. Siles. 
I. 196. Lorek, Flor. Pruss. tab. 157, 
fig. 860. Hypochaeris caule subnudo, 

ramo subsolitario, folis ovato oblon- 

gis integris dentatis Lin. Flor. Suec. 
n. 108. Achyrophorus maculatus 
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Scop. Carn. n. 986. DC. Prodr. VII. 
p. 983. Scehlech. Berol. Y. 415. Kunth, 

Flor. Berol. Y. 946. Dietrich, Flor. 
AMarch. 49.  Porcellites maculata 

Cassini, Dict. Hieracium alpinum la- 
tifolium hirsutum incanum, flore ma- 

gno, maculatum Vall. Paris. p. 104. 

W lasach, gajach, zaroslach, na wzgórkach su- 
chych. Kwitnie w lipe. sierp. ?]. 

Dorasta okolo póltory stopy wysokosci. Lodyge ma zwykle 
pojedyneza, jednokwiatowa, ezasem troche galezista, 2—3kwia- 
towa, prosto-stojaca, waleowata, rysowara, szorstko -kosmata, 

zamiast lisci przysadkami drobnemi, lancetowatemi opatrzona. 
Korzeniowe liscie w okrag do ziemi przylegle, bezogonkowe, po- 
dluzne, szérokie, w nasadzie troche szezuplejsze, prawie tepe, nie- 
foremnie-zabkowane, z obudwu stron szorstko-kosmate, a z wiérz- 

chu czesto kasztanowatemi lub brupnatnemi plamkami oznaczone; 

na 3 lub 4 cale, a nawet i wiecéj dlugie. Glówki kwiatowe wie- 
ksze Jak u poprzedzajJacego, zlocisto-zólte; odznaczaja sie kielichem,.|-— 
którego listki sa równowazko -lancetowate, brudno-zielonawe, 

blonka bialawa obwiedzione i czarniawemi szezecinkami na grzbie-- 
cie porosle. Ziarna podluzne, brunatne, drobniutkiemi zmarszez- 
kami wpoprzecz okryte; wszystkie maja puch na dlugim trzone- 
czku wsparty, jednorzedowy, piórkowaty. Plewki na osadniku 
sa lancetowate, spiczaste, przeszlo pól cala dlugie, a okolo pótl lin. 

szérokie. Kwiaty téj rosliny mialy niegdy$ w medycynie zastóso- 
wanie, à mlodych jéj lisci, mieszkatcy Smolandyi, za $wiadectwem 
Linneusza, na pokarm naksztalt kapusty uzywaja. 

931. H. GrABRA: caule erecto ramoso glabro aphyllo, fo- 
(W. gladki) lis radicalibus lanceolato-obloneis run- 

cinatis aut sinuato - dentatis elabriuscu- 
lis, involucri campanulato - cylindracei 
squamis glabris, pappo biseriali. 

Hypochaeris glabra Lin. Willd. Spec. 
| III». 1621. Pollich, Palat. n. 455. Roth, 

Tom II. 62 
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Germ. II. 237. Gaertn. de fructib. TL. p. 
974, tab. 160, f. 4. Schk. Haondb. IM. 
tab. 225 opt. Hoffm. Flor. Germ. 1l. 123. 
DC. Prodr. VIL p. 90. | Ejusd. Flor. 
fran. n. 295. Schlech. Berol. I. 414 et 
Suppl. p. 251. Kunth, Flor. Berol. l. 
374. Dietrich, Flor. March. 496. Wümm. 
Siles. l. 196. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

157, f. 861. Hypochoer. stellata Gater. 
Flor. Mont. 140. Hypo. dimorpha Bro- 
tero Flor. Lusit. 

Przytrafia sig na piaszezystych polach i suchych 
lakach, lecz rzadzéj jak poprzedzajace (Kolo Rado- 
mia i Warszaw.). Kwitnie w lipe. sierp. (3) 

Ma korzeü niewielki, :pojedynezy lub nieco galezisty, wlókna- 
mi osadzony. Lodyge pojedyneza, albo cokolwiek' rozgaleziona, 
cienka, zupelnie gladka, rysowana, !/;—1 stopy lub troche wiecéj 
wysoka, bezlistna i tylko przysadkami malemi, lancetowatemi 

gdzieniegdzie opatrzona. Li$cie korzeniowe sa podluzne, ku nasa- 
dzie znacznie prawie lopatkowato-zwezone, w wiérzcholku tepe, 
na brzegu lekowato-nierówno-zabkowane, na kilka cali dlugie; 

powierzchnie ich niezawsze sa gladkie, leez ezesto obiedwie ge- 
stym, krótkim, szezecinkowatym wlosem, mianowicie pod spodem 
na podluzném zeberku, porosle, i takie indywidua kolo Warsza- 
wy znajdowalem. Glówki kwiatowe sa male, na szypulkach, 
w wiérzcholku nieco zgrubialych, drobnemi, tuszezkowatemi przy- 
sadkami okrytych, pojedynezo-osadzone. Kielich sklada sie z li- 
stków lancetowatych, $piezastych, zawsze gladkich, brudno-zielo- 
nawych, nerwem podluznym, bialawym na grzbiecie oznaczonych, 
Ziarna niemal walcowate, brunatne; ich zZeberka maja drobniu- 
tkie, w góre zwrócone zadziorki. Puch brudno-zóltawy, piórko- 
waty; nadbrzeznych nasion beztrzoneczkowy, Srodkowych zas na 
delikatnym, prawie dlugosci ziarna, trzoneczku osadzony. 
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395. CICHORIUM. CYKXORYA. 

Kielich podwójny; zewnetrzny krótki , 5listkowy, przy- 
tulony; wewnetrzny dlugi, Slistkowy, po okwitnieniu zwisly. 
Kwiatki wszystkie jezyczkowate, rodzajne. Osadnik nagi, 
lub plewkami szezecinkowatemi okryty. Ziarra jednoksztal- 
tne, odwrotnie - jajowate , plasko - ezworograniaste , gladkie. 
króciutkiemi luszezkami uwienezone. Kwiaty blekitne. (i5yn- 

932. C. iNTYBUS: foliis inferioribus runcinatis ad carinam 
(C. zwyezajna) hispido-scabris, superioribus oblongis 

subintegris, capitulis axillaribus geminis 
ternisve sessilibus. 

Cichorium Intybus Ln. Willd. Spec. 
III. p. 1628. Pollich, Palat. n. (58. Scop. 
Carn. n. 991. Gaertn. de fructib. Yl. p. 
351, tab. 157, f. 6. Roth, Germ. II. 255. 
Schk. Handb. IIl. n. 4311, tab. 2206. 
Hayne, Arzneig. M. tab. 24. DC. Flor. 
fran. n. 2996. Ejusd. Prodr. VII p. 84. 

Schlech. Berol. Y. 416.  Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 151, fig. 863. Kunth , Flor. 
Berol. I. 914. Dietrich, Flor. March. 

495. Wimm. Siles. 1. 193. Cichorium: 
foliis pinnatis, pinnis triangularibus den- 
tatis, floribus sessilibus Haller, Helv. n. 

1. Cichorium caule simplici, foliis den- 
tato-snuatis Ln. Plor. Suec. n. V1. 

Cichorium Cicorea Dumortier, Flor. Belg. 

Cichorium sylvestre sive officinarum 
Vaill. Paris. p. 31. Podróznik albo Cy- 
korya Syren. stron. 1157. 
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Nad brzegami dróg i pól, na miedzach, w miej- 
scach suchych, trawiastych, mianowicie dno glinia- 
ste majacych. Kwitnie od lipea do wrze$. ?| 

Korzeá pionowy, dlugi, brunatny, w $rodku bialy, nader go- 
rTzki. Lodyga na dwie lub trzy stopy wysoka, galezista, o galeziach 
mocno-rozwartych, prawie-kafciasta , twardawa, brózdowana 
iszorstka. Lis$cie korzentowe wielkie, podluzne, gleboko-haczy- 

sto-weinane, lub niemal piérzasto-sieczne, o wcieciach mnié] wie- 
cé] zabkowanych; lodygowe coraz ku górze mniejsze, bez ogonków, 

pret otulajace, jajowo-lancetowate lub podluzne, nieco spiczaste, 
nieforemnie wcinano-zabkowane, odgiete, wszystkie szorstkawym 

wlosem okryte. Kwiaty parami, naprzemianlegle do lodygi 1 galezi 
przyrosle, prawie bezszypulkowe, dosyé wielkie, blekitne. W na- 

sadzie kazdéj pary znajduje sie lis6 maleki, czyli przysadka lan- 
cetowata, spiczasta, zupelnie cala, odgieta 1 prawie zwisla. Wyzsze 
takie przysadki od kwiatów sa krótsze. . Listki zewnetrznego kie- 
licha sa szersze i krótsze, rzesowate; wewnetrznego dluzsze, szczu- 

plejsze, na grzbiecie szezecinkami mniéj wiecéj okryte, a w górze 
na brzegu czerwonawa blonka zwykle opasane. Kwiatków w ka- 
idéj glówce od 13 do 20; jezyezki ich saà prawie-równowazkie, 

zewnatrz omszone, w wiérzcholku tepe, 3—35zabkowe. Glówki 

pylk. blekitno-seledynowéj barwy. Ziarna krótkie, brunatne, nie- 
mal 4graniaste, ku nasadzie klinowato-sciete, gladkie; ich tepy 

-wiérzcholek ma na sobie drobniutkie, blonkowate Tuszezki.. Puch 

iaden. Odmiana z kwiatem bialym bardzo rzadka. Korzeü cyko- 
ryi prawie tez same posiada wlasnosci lekarskie, co brodawnik 
mléczowaty; dlatego oddawna w medycynie (radi cichori) ma za- 
stosowanie. Lecz rozlegléj sie uzywa Jako surrogat kawy 1 znajo- 
my przydatek do niéj. W tym celu cykorya umyslnie sie uprawia 
w ogrodach i na polach, przez co korzeü jéj staje sie wiekszy, so- 
ezystszy i do powyzszego przeznaczenia zdatniejszy. (O uprawie 
cykoryi ezytaj: Ogrodnéc. Zigry Ll. 34. Piast. M. 19. Pamietnik 
voln. techno. t. VIII. 39. Reichart, Ogrod. warzyw. 221. Kluk, Dyke. 

I.126. Wodzicki, Hl. 339. Strumilo, Ogrod. póln. wydan. 3. I. 
110. Oezapowski, Gospodar. wiejs. VI. 91. Wyzycki, Züelntk If. 

261. Czepitiski, Ogrod. powsz. 188.). 

933. C. ENDIVIA: caule ramoso, ramis flexuosis, foliis in- 

(C. szezerbak) ferioribus obovato-oblongis denticulatis, - 
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superioribus lanceolatis integerrimis, flo- 
ralibus basi auriculato-dilatatis, peduncu- 
lis axillaribus geminis, altero brevissimo 
sub-4floro, altero elongato abortiente. 

Cichorium Endivia Lin. Spec. Willd. 
Spec. III. 1629. Blackwell. VIT, t. 318. DC. 
Flor. fran. n. 2991. Ejusd. Prodr. VIL. p. 
84. Pers. Syn. 319. Spreng. Syst. TII. p. 
671. Szezerbak albo Endywia: Cicho- 
reum domesticum Syren. stron. 1149. 

Ma pochodzié z lndyj Wsch. 1 z Azyi mniejszéj. . 
W Europie w ogrodach sig pielegnuje. Kwitnie 
wlippe.sierpn. (dg. | 

Szczerbak miewa lodyge okolo póltory stopy wysoka, galezi- 
sta, o galeziach nieco pogietych. Liscie zwykle niedzielone i gla- 
dkie; nizsze sa przewrotnie jajowo-podluzne, drobno-zabkowane; 
wy2sze lancetowate 1 zupelnie cale. Szypulki ma parzyste, w ka- 
tach li$ci osadzoue; pospolicie jedna z nich przedluzona, lkwiato- 
wa, druga bardzo krótka, okolo 4 kwiaty majaca. Kwiaty zazwy- 
czaj blekitne, czasem biale. Liscie pod nazwiskiem endywii uzywaja 
sie Jak salata. W ogrodach rózne Jéj sa odmiany, mianowicie z li- 
$ciem szérokim, wazkim, kedzierzawym i poszarpanym. (Ogro- 
dnic. Zigry 1. 26. Kluk, Dyke. I. 121. Strumillo, Ogrod. póín. 
wyd. 3. I. 113. Reichart, Ogrod. warzyw. 311. Wyzycki, Ziel. II. 
268. Czepitiski, Ogrod. powsz. 190). 

896. LAPSANA. ZOCZYGA. 

Kielieh prawie-waleowaty, szezuply, z os$miu listków , 
prostych, plaskich, równyeh, w wierzeholku nieco stulonych 
uformowany; w nasadzie malenkiemi przysadkami, niby dru- 
gim kieliszkiem otoezony. Kwiatków 8 do 12, jezyezkowa- 
tych, rodzajuych. Osadnik nagi. Ziarna podluzne, lekko 
splaszezone, gladkie, rysowane, Zadnym nieuwienezone pu- 

chem. Kwiaty zólte. (Syngen. aequalis). 
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934. L. cowwuNIs: caule erecto ramoso paniculato, foliis 
(E. pospolita) petiolatis ovatis sinuato - dentatis , infe- 

rioribus lyratis, pedunculis filiformibus, 

involucro glaberrimo flosculos subae- : 

quante, fructifero angulato ,. calyculo 
minimo. - | 

Lapsana communis Jin. Willd. Spec.: 
III. p. 1624. Pollich, Palat.n. 1571. Scop. 
Carn. n. 988. Gaertn. de fructib. 1I. 353, 
tab. 151, f. 1. Roth, Germ. YI. 278. Schk. 

Handb. IL. ». 4305 , tab. 225 (calyx et 
fructus)  Schlech. Derol. Y. 416. — Dess. 

Gal. IL, n. 967. imm. Siles. I. 192. 

Lorek, Flor. Pruss. tab. 158, f. 865. 

Lapsana caule brachiato, folüs ovatis 
longe-petiolatis, petiolis pinnatis Zaller, 
Helv. n. 60. Lapsana calycibus fructus 
angulatis, pedunculis tenuibus ramosis- 
simis Jn. Flor. Suec. (10. Lapsana 
communis Lamar. Enc. III. p. 414. DC. 
Flor. fran. n. 9876. Ejusd. Prodr. VII. 
p. (6. Kunth, Flor. Berol. l. 312. .Die- 
trich, Flor. March. 494. 

W zaroslach, w lasach, w ogrodach, przy plo- 

tach, na gruntach uprawnych, ezasem na murach 
it. p. Kwitnie od czerwea do sierpnia. (*) 

Niekiedy na kilka stóp bywa wysoka, zwyczajnie jednak sto- 
pylub dwóch dochodzi. Lodyge ma prosto-stojaca, rysowana, 
troche kariciasta, w górze wiéchowato-rozgaleziona, u dolu nieco 
kosmata, zreszta prawie zupelnie gladka. Liscie korzeniowe i naj- 
nizsze lodygowe maja ogonki, i sa lirowato-weinane; wiérzchol- 
kowa ich klapka jest wielka, tepa, zaokraglona, mnié] wiecéj zab- 
kowana; wyizsze sa jajowate lub jajowo-lancetowate, w ogonek 
zwezone, Spiezaste, nieregularnie-zabkowane; najwyzsze lanceto- 
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wate i albo zupelnie cale, albo drobno-zabkowane; wszystkie mniéj 
wiecéj, szczególnié] pod spodem szorstkawo- kosmate. Glówli 
kwiatowe male, blado-Zólte, na szypulkach wzniesionych, walco- 
watych, eienkich, w  wiérzcholku troche zgrubialych, gladkich, 
wiéchowato-osadzone. Kielich szezuply; sklada sie z osmiu listków 
foremnych, równowazko-lancetowatych, tepych, calkiem gladkich, 
lnerwowych; nasade jego otacza kilka bardzo drobnych, nieco 
&piezastych przysadek. Ziarna sq podluzne, nieco skrzywione, 
brunatne, gladkie 1 troche l$niace. Zreszta latwo te rosline od 

wszystkich innych tego oddzialu mozna rozróznié, po braku puchu, 
którego i sladu nie ma. 

o) 9) c 
OQ 

(CA KS 
Seren 
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GROMADA XX. STORCZYKOW A. 

6G YVANIHAA. 

——— 

Rzed jednoprecikowy |. (Monandria). 

397. ORCHIS. STORCZYK. 

Dwa zewnetrzne, boezne weigeia kielicha rozlozyste; 

trzecie górne, z wewnetrznemi sklepisto-stulone. Dolna dzial- 
ka 3klapkowa, w nasadzie ostrogowata. Glówka pylkowa 
wzuiesiona, eiggla, 2komórkowa, o komórkaeh równoleglyeh. 
Mass pylkowych dwie (tojest po jednéj w kazdéj komórce), 
ziarnistyeh, trzoneezkami opatrzonyeh i zaezepka, do blizny 
przymocowanych. Zaezepki okraglawe lub prawie eliptyez- 
ne, w woreezku 2komórkowym zawarte. Zawiazek ukosnie 
skrecony (a). 

A. Korzet z dwóch calkowitych , prawie kulistych bulwek 
elozony. 

935. O. wonro: caule fistuloso, foliis lanceolatis vel oblon- 
(S. szczuploli- go-lanceolatis, spica laxiuscula, bracteis 

$ciowy) uninerviis longitudine germinis, sepalis 
' omnibus in galeam conniventibus , labello 

trilobo , lobis latis rotundatis, intermedio 

emareinato, calcare cyliridrico vel subcla- 

(a) Czytaj uwagi o roslinach storczykowatych, w tom. I, str. 75. 

VM ER 
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vato. horizontali vel adscendente germine 
breviore. Ja 

Orchis Morio Lin. Spec. Willd. Spec. IV. 
18. Roth, Flor. Germ. M. 380. DC. Flor. 

fran. n. 2009. Schk. Handb. ML tab. 211. 
Dess. Gal. 11.214. Spreng. Syst. TI. p. 685. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 112, f. 944. Kunth, 

Flor. Berol. lI. 238. Dietrich, Flor. March. 

157. Winmm. Siles. Y. 358. Orchis bulbis 
indivisis, nectarii labio quadrifido crenula- 

to, cornu obtuso, petalis omnibus conni- 

ventibus Lin. Flor. Suec. n. (94. Haller, 

Helv. n. 1282,tab. 33... Orchis morio foe- 

mina Vaill. Paris. p. 149, t. 31, f. 18, 14. 

Na wzgórkach trawiastych i làkach suchych, 
(szczególnié] w Sand. Mazowiec.). Kwitnie w ezer- 
wcu. 2] | 

Dorasta zwykle okolo pól stopy wysokosci. Korzen jego sklada 
sie z dwóch miesistych, okraglawych, wielkosci laskowego orze- 
cha bulwek, z których jedna przeszloroezna, bardzié| miekka, na 

powierzchni pomarszezona. Lodyga prosta, u dolu lisciami okry- 
ta. Liscie sa lancetowate, nerwiste, nieco odgiete, naprzemianle- 

gle, pochewkowato-pret otulajace, wzniesione, szczuple, $piczaste, 
ku wiérzcholkowi zwezaJace sie. Klos krótki, z kwiatów rzadkich, 

nielieznych. uformowany. Przysadki jajowo-lancetowate , niemal 
diugosci zawiazka, bloniaste, kolorowe. Kwiat purpurowo-czer- 

wony, ciemniejszy lub bledszy, czasem prawie bialy. Dolna dzial- 
ka széroka, ciemnie]szemi plamkami 1 liniami. oznaczona, trzy- 
klapkowa; boczne klapki sa obszerne, drobno-karbowane, nieco 

w tylodgiete; srodkowa mniejsza i nieznacznie wycieta, czasem 

prawie cala. Inne wciecia kielicha sa stulone. Ostroga podnosza- 
ca sie, stoZkowato-walcowata, tepa, od zawiazka krótsza. Massy 

pylkowe paleczkowate, zielone. 

936. O. ASCULA: caule spongioso, folüs oblongis et lan- 

(S. tepolisciowy) ceolatis obtusis, bracteis uninerviis lon- 
Tom II. [ 63 
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gitudine germinis, sepalis acutis vel ob- 
tusis , labello profunde trilobo basi hir- 
to, lobis denticulatis, intermedio longio- 
re emarginato, lateralibus latis, calcare 
cylindrico horizontali germen aequante. 

Orchis mascula Lin. Willd. Spec. IV... 
18. Pollich, Palat. n. 844. Roth, Flor. 

Germ.n. 381. Schk. Handb. IIT. fab. 271 
(flos). DC. Flor. fran. n. 2010. Bess. 
Gal. II. 215. Spreng. Syst. III. p. 685. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 173, f. 945, 

Dietrich, Flor. March. 158. Wimm. Siles, . 

I. 359. Orchis bulbis indivisis, nectarii 
labio quadrilobo crenulato, cornu obtu- 

so, petalis dorsalibus reflexis Lin. Flor. 
Suec. n. 195. Haller, Helv. n. 1983, tab. 

33. Orchis morio mas, foliis maculatis 

et non maculatis Vall. Paris. p. 150 et 
squ. tab. 31, fig. 11, 12. 

Przytrafia sig na lakach i pastwiskach (W Mazow. 
Sand. Krakow.) Kwitnie w czerwcu. ?]| 

Wiekszy od poprzedzajacego 1 póltory stopy ezasem dorastaja- 
cy. Bulwki korzeniowe wielkie, prawie owalno-kuliste. Lodyga 
pionowa, w $rodku pelna. Li$cie podluzno-lancetowate, plaskie, 
tepe, niekiedy brüdno-czerwonemi plamkami upstrzone. Klos na 
kilka cali dlugi, z kwiatów licznych, dosé wielkich, czerwo- 
no-purpurowych, rzadkich uformowany. Przysadki sa lanceto- 
wate, bloniaste, kolorowe, zawiazkowi niemal wyrównywajace. 
Dolna dzialka wielka, széroka, 3klapkowa; boczne klapki drobno- 

karbowane, prawie tepe; $rodkowa nieco dluzsza, rozezepana lub 

wycieta. Inne wciecia kielicha, sa. pospolicie Spiczaste, zewnetrzne 
odgiete. Ostroga walcowata, niemal pozioma, tepa, zawiazkowi 

równa. 

937. O. urrrAmms: caule spongioso, foliis oblongis, bracteis 
(S. wielkokwiatowy) minutissimis (obsoletis), sepalis acumi- 



-GYNANDRIA. 499 

natis in galeam ovato-lanceolatam con- 
niventibus , labello 3partito , laciniis la- 

terahbus linearibus, media elongata 
apice dilatata biloba plerumque cum 
mucrone interjecto, caleare recto ger- 
mine dimidio breviore. 

Orchis militaris Lin. Willd. Spec. VI. 
p.22. Pollich, Palat. n. 846. | Hoffm. 

Germ. lI. 173. Bess. Gal. II. 216. DC. 
Flor. fran. n. 2013 (exclus. var. 8) 
Schlech. Berol. Y. p. 450.  Kunth, Flor. 
Berol. Y. 238. Dietrich, Flor. March. 
159. Wimm. Siles. I. 357. Orchis bul- 
bis indivisis, nectarii labio quinquefido 

punctis seabro, cornu obtuso, petalis 
confluentibus Lin. Flor. Suec. n. 196. 
Orchis galeata Lamar. Enc. 4, 598 
(sec. Kunth). Orchis latifolia hiante cu- 
cullo major Vaill. Paris. p. 148, tab. 31, 
fg. 24. 

piayGéfa. sie na lakach, lecz do$é rzadko (W Kra- 

kow. 1 okolo Warszawy.). Kwitnte w czerwcu. ?| 
Jeden z wiekszych i piekniejszych gatunków.  Dorasta okolo 

póltory stopy wysokosci. Korzerti z dwóch duzych bulwek zlozony, 
z których jedna wieksza, jajowata, druga mniejsza, okraglawa. £o- 
dyga u dolu liscista, w górze naga. Liscie szérokie, owalne lub 

laucetowate, polyskujJace sie, nerwiste, pod spodem bledsze. Klos 
na pare cali d'ugi, niemal ostrokregowy, z kwiatów nielieznych, 
lecz wielkich i pieknych, blado-purpurowych, uformowany. Przy- 
sadki bardzo drobne, jajowato-okraglawe, bloniaste, rózowéj bar- 
wy. Dolna dzialka ma na sobie ciemniejsze, szorstkawe kropki, 
i dzieli sie na trzy klapki, z których boezne sa równowazkie, szezu- 
ple i cale; $rodkowa zas jest dluzsza, przy wiérzcholku rozszérzo- 
nà i na dwie tepe, skosne czastki rozcigta, miedzy któremi maleiü- 

ki, Spiczasty zabek $rodkuje. Inne wcigcia kielichowe sa stulone 
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i $piezaste; ostroga prosta, dwa razy od zawiazka krótsza. Bulwi- 
sty korzet tego Heidi urit po zasuszeniu, przyjemny tonkowy ma 

zapach, który nawet na indvwiduach od wielu lat w zielpiku cho- 
wanych, jeszeze sie objawia. 

938. O.usTULATA: caule sponeioso, foliis lanceolatis, spica 
(S. zalobny) .. densa, bracteis uninerviis germine bre- 

yioubuss sepalis erectis acutis in galeam 
subglobosam conniventibus, labello 3lo- 

bo, lobis linearibus. punctato - scabris , 

medio bipartito, caleare uncinato ger- 

mine breviore. 
Orchis ustulata Lin. Willd. Spec. IV. 

p.20. Pollich, Palat. n. 845. Roth, Germ 

II. 381. .Pers. Syn. Il. 504. Hoffm. Flor. 
Germ. II. 113... DC. Flor. fran. n. 2012. 
Bess. Gal. 1T. 215. Lorek, Flor. Pruss. 

tab. 113, f. 9406. Dietrich, Flor. March. 

160.. Wimm. Siles. I. 357. Orchis bul- 
bis indivisis, nectariü labio quadrifido 
punetis scabro, cornu obtuso, petalis di- 

stinctis Lin. Flor. Suec. n. 79. Haller, 
Helv. n. 1213, tab. 28. Orchis militaris 

pratensis humilior Vall. Paris. p. 149, 
tab. 31, f. 35, 36. 

Na lakach, w zaroslach (Znajdowalem loto Wife 

szawy przy wsi Lipkowie; w okolicach Radomia; 
kolo Eomzy przy wsiach Konarzyce 1 Drozdowo). 
Kwitnie w lipeu. ?| 

Storezyk ten na plérwszy rzut oka odznaeza sie klosem kwia- 
towym (kolo póltora cal. drugim), który przed zupelném rozwinie- 
niem sie Jest jajowo-stozkowaty, u dolu blado-purpurowy, ku gó- 
rze coraz ciemniejszy, tak i2 sam jego wiérzcholek jeszeze nie- 
rozkwitly, ciemno-purpurowa, prawie czarniawa ma barwe. K wia- 

ty sq drobne, dolne rzadzéj, wyzsze ge$ciéj osadzone. Trzy górne 
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wciecia kielicha sa jajowate, niemal tepe, krótkie, wklesle, skle- 

pisto-stulone, brudno-purpurowe. Dolna dzialka cielista, purpuro- 
wo-kropkowana, trzyklapkowa; klapki boczne sa podluzne, te- 
pe, $rednia cokolwiek dluzsza, w wiérzcholku szersza 1 niezna- 
eznie rozdwojona. :Ostroga ezasem przeszlo 3 razy od zawiazka 
krótsza 1 od. niego odgieta. Przysadki lancetowate, niemal tepe; 
purpurowe, do zawiazka przytulone 1 nieco od niego krótsze. Lo- 
dyga okolo stopy wysoka, Szezupla, prosta, walcowata, eladka, 
w.srodku pelna, u dolu li$ciami krótkiemi, lancetowatemi, przy- 

tulonemi, pochewkowato-okryta. 

:939. O. conroPHona: foliis lineari-lanceolatis, bracteis uni- 

(S. pluskwiany) nervis germen aequantibus aut su- 
perantibus, sepalis acutis in galeam 

conniventibus, labello trilobo refle- 

xo, lobo medio lineari integerrimo, 
lateralibus brevioribus crenulatis, cal- 
care conico arcuato descendente ger- 
mine duplo triplove breviore. 
Orchis coriophora Jin. Spec. Willd. 

Spec. Vl. p. 16. Jacqu. Flor. Austr. 
tab. 199. Pollich, Palat. n. 842. Roth, 
Germ. II. 380. Schk. Handb. YII. tab. 
2/11 (fos). Hoffm. Flor. Germ. Yl. 172. 
Pers. Syn. II. 503. DC. Flor. fran. 
n. 2008. Bess. Gal. II. 214. Spreng. 
Syst. III. p. 687. Kunth, Flor. Berol. 

II. 238. Dietrich, Flor. March. 159. 

Wümnm. Siles. I. 358. Haller, Helv. n. 

1284, tab. 34, f. 2. Orchis cimicina 

Crantz. Austr. p. 498. Orchis odore 
hirci minor Vaill. Paris. p. 149, tab. 
31, fig. 30, 81, 32. 

Przytrafia sie na lakach nieco wilgotnych (Kolo 

Lomzy b. pospolity.. Iwitnie w ezerw. lipe. ?]. 
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Kwiaty ma niewielkie, w klos równowazki (na 1—2/; cala 
dlugi) zebrane, odznaczajace sie brudno czyli rudo-czerwonawym 
kolorem i nieprzyjemna pluskwiana wonia. Dolna dzialka zwisla, 

3klapkowa; jéj klapki sa zielonawe; boczne karbowane, $rednia 
szczuplejsza, dluzsza i cala. W'eiecia kielicha $piezaste, stulone. 
Ostroga skrzy wiona, stozkowata, polowie zawiazka wyrównywa- 

. jaca. Przysadki lancetowate, spiezaste, Inerwowe, zawiazkowi 

prawie-równe. Eodyge ma prosta, walcowata, gladka, cokolwiek 
wydrazona, okolo pól stopy wysoka. Liscie równowazko-lan- 
cetowate, szczuple, niemal trawiaste; wyzsze sa coraz krótsze, 

pochewkowato lodyge w caléj prawie dlugosci okrywajace. 

B. Bulwy korzeniowe dloniaste. 

940. O. raATIFOLIA: caule fistuloso, foliis ovalibus oblon- 
(S. szerokolisciowy) gisve, superioribus lanceolatis, bra- 

cteis 3nerviis, inferioribus flore lon- 

gioribus, sepalis acuminatis laterali- 

bus patentibus , labello 3lobo, lobis 
lateralibus deflexis denticulatis, cal- . 

care conico-cylindrico obtuso depen- 

dente germine breviore. 
Orchis latifolia Lin. Willd. Spec. 

IV.p. 28. Pollich, Palat.n. 841. Roth, 
Flor. Germ, II. 887. Schk. Handb. 

III. tab. 271 (flos). Pers. Syn. Il. 505. 

DC. Flor. fran. n. 2021. Bess. Gal. 
II. 217. .Lorek, Flor. Pruss. tab. 179, 
f. 948. Kunth, Flor. Berol. II. p. 240. 

Dietr. Flor. March.162. Wimm. Siles. 

I 360. Orchis bulbis subpalmatis 

rectis, nectarii cornu conico, labio 

trilobo lateribus reflexo, bracteis flo- 

re longioribus Jin. Flor. Suec.n. 801. 

Haller, Helv. n. 1219, tab. 32. Orchis 

corgosa Scop. Carn. n. 1120. Orchis 
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fistulosa Moench. Orchis majalis Aei- 
chenbach. Orchis palmata pratensis 
latifolia, longis calcaribus Vaill. Paris. 
p- 192, tab. 31, f. 1, 2, 3, 4, 5. 

Prawie najpospolitszy gatunek.storezyka na kaz- 
déj wilgotné] l3ce. Kwitnie w maju i ezerw. 2]. 

Ma lodyge '/—1 stope wysoka, w $rodku wydrazona, w górze 
brózdowana, w caléj dlugosci li$ciem okryta. Dolne liscie sa szér- 
sze (1—1?/, cala szer.), jajowo-lancetowate lub owalne; wyzsze 
cokolwiek szezuplejsze, lancetowate, $piczaste, troche rozlozyste. 
Kwiaty purpurowo-ezerwone, w klos stozkowaty, na 2 lub 3 cali 
dlugi zebrane, dosyé wielkie. Ich przysadki sa jajowo-lancetowa- 
te; dolne cokolwiek dluzsze od kwiatów. Dolna dzialka széroka, 

3klapkowa, liniami 1 kropkami upstrzona; jéj boczne klapki sa 

odgiete, drobno-karbowane; s$rednia szezuplejsza, czasem niewy- 
razna. Wyzsze wciecia kielicha stulone, dwa boczne odgiete. Ro- 

iek ostrokregowy, od zawiazka krótszy. Kwiaty bywaja niekiedy 
cieliste lub biale. Odmiana majaca li$cie czarniawemi plamka- 
mi upstrzone, dosé czesto daje sie widziéc. | 

941. O. LANCEATA: caule fistuloso, foliis anguste-lanceola- 
(S. laneetowaty) tis canaliculatis erectis apice subcucul- 

latis, bracteis trinerviis omnibus flore 

longioribus, sepalis obtusiusculis, late- 
ralibus patentibus, labello obsolete tri- 
lobo, lobis lateralibus deflexis subin- 

tegerrimis, calcare conico cylindrico 

obtuso dependente germine breviore. 
Orchis lanceata Dietrich, Flor. 

March. 162. Or. angustifolia Wémm. 

Siles. I. 360. Orchis latifolia var. B an- 
gustifolia Pers. Syn. II. 505.  Schlech. 
Berol. Y. p. 451. 

Na lakach mokrych, torfowatych. Kwitnie w czer- 
wcu i lipeu. ^]. 
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Ten gatunek, uwazany pospolicié za odmiane poprzedzajacego, 
jest bardzo do niego podobny; liscie tylko ma szezuplejsze (3. do 
8 linij szer.) wzniesione, prawie rynienkowate, bardziéj Spiczaste, 
$wiatlejszego koloru i pospolicie nieplamiste; lodyge sztywniejsza; 
przysadki wszystkie dluzsze od kwiatów ; kwiaty zwykle bledszéj, 
cielistéj lub ezerwonawéj barwy, czasem niemalcalkiem biale. Zre- 
szta kwitnie zawsze. 0 pare tygodni pózniéj od poprzedzajacego. 
Na kazdéj prawie tcrfowaté), wilgotnéj lace znalezó go mozna. 

942. O. MACULATA: caule solido, foliis lanceolatis, supe- 
(S. plamisty) roribus gradatim minoribus et an- 

gustioribus, bracteis 3nerviis longi- 
tudine germinis, sepalis obtusiusculis, 
superioribus conniventibus laterali- 
bus patulis, labello 3lobo, calcare 
subcylindrico. obtuso descendente 
germine breviore. 

Orchis maculata Lin. Willd. Spec. 
IV. p. 31. Pollich, Palat. n. 849... Roth, 
Germ. 1I. 389. Hoffm. Flor. Germ. M. 

174. DC. Flor. fran. n. 2022. Pers. 
Syn. I. 505. Bess. Gal. 1I. p. 218. 
Schlech. Berol. Y. 451. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 173, f. 949. Kunth, Flor. 
Berol. 1. 239... Dietrich, Flor. March. 
161. Wmnm. Sies.Y. 360. Orchis 
bulbis palmatis patentibus, nectar 
cornu germinibus breviore, labio pla- 
no, petalis dorsalibus patulis Lin. 
Flor. Suec. 800. Haller, Helv.m. 1218, 

tab. 32. Orchis solida Moench. Orchis 
palmata montana maculata Vall. 
Paris. p. 158, tab. 31, f. 9, 10. 
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Ro$snie podobniez na lgkach, lecz trafia sig dosé 
ezesto w lasach 1 gajach, tak suchych jako i nieco 
wilgotnych, cienistych. Kwitnie w ezerwc. lipe. ?] 

Od poprzedzajacych wyzszy (1—2 stóp.) leez we wszystkich 
czesciach szezuplejszy. Lodyge ma waleowata, kantem wzdluz opa- 
trzona, w $rodku zawsze pelna. Liscie dolne sa szersze, wyzsze zas 
szczuplejsze, lancetowate, zwykle $piezaste, z wiérzchu czarnemi 
plamkami upstrzone, pod spodem sino-zielonawe, nerwiste. Klos 
kwiatowy rzadki, krótszy jak u poprzedzajacego. Kwiaty blado- 
blekitnawo-purpurowe. Dolna dzialka széroka, plaska, liniami 
i plamkami ciemniejszemi oznaczona, 3klapkowa; boczne klapki 
sq wieksze, karbowane; $rodkowa szcezüplejsza i cala. Trzy wyz- 

sze wciecia kielicha stulone, dwa zas$ boezne odgiete i nieco do 
góry wzniesione. Ostroga malo co od zawiazka krótsza. Massy 
pylkowe zielone; dzióbek blizny bardzo wyrazny, blaszkowaty 
i cokolwiek haczykowato-zgiety. Kolo £omzy znajduje odmiane 
z kwiatem zupelnie bialym. 

398. GYMNADENIA. XOSLAZEK. 

Dwa zewnetrzne, boczne weieeia kielicha rozlozyste: trze- 

cie górne z wewnetrznemi sklepisto-stulone. Dolna dzialka 

Jklapkowa, w nasadzie ostrogowata. Glówka pylkowa 
wzuiesiona, ciaeta, tepa, 2komórkowa., o komórkach równo- 

leglych. Mass pylkowych dwie, ziarnistycli, trzoneczkami 

opatrzonyeh, i zaezepka do blizny przymocowanych. | Za- 
czepki odosobnione, nagie. Zawiazek ukosnie-skrecony. 

943. G. coxoPszEA:folis elongato-lineari-lanceolatis, spica 
(KK. szezuploli- laxiuseula cylindracea, sepalis exterio- 

&ciowy) ribus patentissimis, labello 3lobo, lobis 
lateralibus crenulatis, intermedio inte- 

gerrimo, calcare filiformi ineurvo ger- 
men fere duplo superante. 

Gymnadenia conopsea Job. Brown. 
Spreng. Syst. VI. p. 698. SeMech. Berol. 

Tom HI. 64 
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I. 451. Dietrich, Flor. March. 164. f&nth, 

Flor. Berol. M. 241. — Wimm. Stiles. I. 
361. Orchis conopsea Lin. Willd. Spec. 
IV. p. 32. Scop. Carn. n. 1121. Pollich, 
Palat. n. 850. |. Roth, Flor. Germ. I. 

391. | Sehk. Handb. VL. tab. 211 (flos). 
JDC. Flor. fran. n. 2024.  Bess.Gal. M. 
218. Pers. Syn. II. p. 505.  Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 173, fig. 950. Orchis bulbis 
palmatis, nectarii cornu setaceo germi- 
nibas longiore, labio crenato Ln. Flor. 
Suec. n. (99. Haller, Helv.n. 1287, tab. 

29. Satyrium conopseum Wahlenb. Or- 
chis palmata minor, calcaribus oblongis 

Vaill. Paris. p. 153, tab. 30, fig. 8 a, 8. 

Przytrafia sie na Ilakach nieco wilgotnych (W Ma- 

zow. kolo Warsz. w Sand. Krakow. w Augustow. 
kolo Eomzy przy wsi Jednaezewie). Kwitnie w czer- 
wcu ilipcu. ?[ 

Ma lodyge szezupla, waleowata, pelna, na stope lub póltory 
wysoka, lisciami niemal w caléj dlugos$ci zrzadka osadzona. Li- 
$cie te sa równowazko-lancetowate, dolne na pól stopy czasem 
dlugie, niemal trawiaste (okolo éwieró cala szér.), prawie-tepe; 
wyzsze sq coraz krótsze, spiezastsze; najwyzsze za$ w ksztalcie 
krótkich, jajowo-lancetowatych, spiczastych przysadek, nasada po- 
chewkowata pret otulajacych. Klos walcowaty, szczuply, rzadki, 
3—39 cal. dlugi. Kwiaty purpurowo-czerwone, bez zadnych pla- 
mek, nieco  pachnace; odznaezaja sie ostrogami bardzo dlugiemi, 
które sa szczuple, prawie nitkowate, i lukowato-zgiete. Dolna 

dzialka jest széroka i na trzy tepe, prawie sobie równe klapki roz- 
dzielona. Trzy górne weiecia kielicha jajowate, sklepisto-stulone; 
dwa boczne sa szcezuplejsze i tak rozlozyste, ze obiedwie prawie 
prosta linia tworza. Wyrosty precikowe po bokach glówki pylk. 
wyrazne, grudkowate; massy zielone, dzióbek blizny krótki 1 na 

dwie czesci oddalone przedzielony. Przysadki lancetowate, $pi- 
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czaste, zawigzkowi niemal równe. Bulwy korzeniowe dloniaste. 
Kolo £omzy znalazlem odmiane z kwiatem fioletowo-blekitnawym. 

944. G. CUCULLATA: caule subnudo, foliis radicalibus ge- 
(K. kapturkowaty) minis ovatis, sepalis cucullato-conni- 

ventibus elongatis acutis, labello 

3partito, laciniis lateralibus filiformi- 

bus, intermedia lineari longiore, cal- 

care adscendente germine breviore. 
Gymnadenia cucullata ZWchard. 

Spreng. Syst. MI. p. 694. Orchis cu- 
cullata Ln. Pers. Syn. M. 503. Gilib. 
Lüth. n. 866. Bess. Gal. 1T. 213. Jun- 
dzill, Opis. rosl. litew. 263. Gmelin, 

Flor. Sibir. Y. tab. 8, f. 2. Himanto- 

elossum cueullatum Jeichenbach. 

Rzadka te rosling znalezliámy z P. Jastrzebow- 

skim w Mazowiec. w okolicach miasteczka Dobre, 

w esie przy wsi Czerwonce. Kwitnie w lipcu, sier- 

pniu. 2] 
Dorasta od 4 do 10 cali wysokosci. Lisei korzeniowych. zwy- 

kle dwa, jajowatych. Kwiaty w krótki klos zebrane, drobne , ró- 

iowo-purpurowe, a ich przysadki sa lancetowate, szydlaste , kwia- 
tom niemal równe. Dolna dzialka 3klapkowa; boczne klapki sa 
szczuple, nitkowate, Srodkowa dwa razy szérsza, 1 cokolwiek od 

nich dluzsza, równowazka. Ostroga skrzywiona, od zawiazka krót- 

sza. Weciecia kielicha spiczaste, kapturkowato-stulone. 

399. PLATANTHERA. PODKOLAN. 

Dwa zewnetrzne boezne weieeia kielicha rozlozyste; trze- 

eie górne z wewuetrzaemi sklepisto-stulone. Dolna dzialka 
dluga, szezupla, równowazka, calkowita, w nasadzie ostro- 
gowata. Glówka pylkowa wzniesiona, ciagla , tepa, 2ko- 

mórkowa., o komórkach odleglych, szeroka, scianka od- 
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dzielonyeh. Massy dwie, trzoneezkami opatrzone, z ziareezek 
subtelnyeh, równowazko-graniastych uformowane. Zaezepki 

okraglawe, talerzykowate, nagie, do boku nasady trzoneez- 

ków przyrosle. Zawiazek skosuie-skreeony. 

945. P.niroria:folüs radicalibus binis oblongis, caulinis 

(P. wonmy) ^ bracteiformibus , labello lineari- elongato 

obtuso, calcare longissimo. 
Platanthera bifolia Richard, Spreng. Syst. 

III. p. 694. Kunth, Flor. Berol. YI. 242. 
JDietrich , Flor. March. 165. Wümm. Siles. 

I. 562. Orchis bifolia Lin. Willd. Spec. IV. 
p. 10. Pollich, Palat. n. 841. Roth, Flor. 
Germ. 1L. 377... Schk. Handb. III. n. 4758, 

tab. 211 (flos). Hoffm.Germ.lL. 171. DC. 
Flor.fran.n. 2005. Bess.Gal. 1. 212. Kluk, 

Dyke. il. 151. Lorek, Flor. Pruss. tab. 112. 
f- 942. Orchis bulbis indivisis, nectarii la- 

bio lanceolato imtegerrimo, cornu longissi- 
mo, petalis patentibus Lin. Flor. Suec. m. 
1983. Haller, Helv. n. 1285, tab. 35, f. 2. 

Orchis alba Lamar. Flor. fran. II. p. 502. 
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo 
Vaill. Paris. p. 151, tab. 31, f. 1. Habenaria 

bifolia . Brown. Schech. Berol. Y. 452. 
Platanthera brachyglossa fieichenbach. 

W lasach i gajach cienistych, nieco wilgotnych, 
dosé pospolity. Kwitnie w. ezerwo. lipe. 7]. 

Podkolan wonny, u Kluka storezykiem waniliowym zwany, 
ma korzeá z kilku wlókien walcowatych, i z dwóch podluznych, 

w nasadzie nieco zwezonych, bialawych bulwek zlozony. Lodyga 
Jego jest kariciasta, prosto-stojaca, na 1 lub 2 stopy wysoka; ma na 
sobie dwa lub trzy male, lancetowate, sSpiczaste, naksztalt przysa- 
dek li$cie. Korzeniowych li$ci dwa, szerokich, podluznych, ku na- 
sadzie zwezonych, ezasem prawie-eliptycznych , ogonkowych , nie- 
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mal tepych, zupelnie-gladkich , pod spodem bledszych, siatkowato- 
nerwistych. Klos groniasty, dlugi i rzadki. Kwiaty bialawe, mi- 
lym zapachem, mianowicie wieczorem odznaczajace sie. . Dolna 
dzialka równowazka, prosta, tepa, niepodzielona, zielonawa , od 

innych weieó dluzsza. Trzy wyzsze wciecia sa stulone, dwa zas 
boczne rozlozyste, jajowato-podluzne. Ostroga nader dluga, szczu- 
pla, niemal- poziomy kierunek majaca. Massy podluzne, bialawe. 
Przysadki jajowo-lancetowate, od zawiazka cokolwiek krótsze. 

400. GOODYERA. TAJEZA. 

Dwa zewnetrzne boezue weigcia kielicha rozlozyste; we- 
wnetrzne sQ nieco szezuplejsze i Z górném wciecier stulone. 
Dolna dzialka calkowita, zamknieta, w nasadzie woreezko- 

wato-wklesla, w wierzeholku w krótki, $piezasty, rynienko- 

waty jezyezek przedluzona. Ostroga Zadna. Glówka pylk. 
wierzeholkowa, tylna odznaezona( t. j. na trzoneezku wspar- 
ta), okraglawa, w górze Spiczasta, o komórkach zetknietych. 
Massy odwrotnie-jajowate, beztrzoneczkowe, ziarniste; wierz- 

chulkiem tepym do blizny bezposreduio przyklejone. Dzióbek 
blaszkowaty, wzniesiony, rozezepany. Zaezepki zadne. Za- 
wiazek skrecony. 

946. G. nEPENS: foliis petiolatis ovato-oblongis acutiusculis 
(T. jednostron- reticulato-nervosis glabris, superioribus 

nd) bracteiformibus, spira secunda pubescente, 
floribus cernuis. 

Goodyera repens Jtob. Brown. Spreng. 
Syst. III. p. 702. Schlech. Berol. Y. 353. 
Kunth, Flor. Berol. YI. p. 248. Dietrich, 
Flor. March. 171. Wimm. Siles. I. 364. 
Satyrium repens Lin. Jacqu. Flor. Austr. 
tab. 369. Roth, Germ. ll. 396. .ScAK. 
Handb. VI. n. 4783, tab. 272. Hoffin. Flor. 

Germ. IL. 176. Satyrium bulbis fibrosis, 
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foliis radicalibus ovatis, floribus secundis 

Lin. Flor. Suec. n. 807.  Neottia repens 
Swartz. Willd. Spec. IV. p. 45. DC. Flor. 
fran.n. 2081. Pers. Syn. I. 511. Lorek, | 
Flor. Pruss. tab. 174, fig. 955. Epipactis 
repens A/l[ioni, Flor. Pedem.n. 1853. Haller, 
Helv. n. 1295, tab. 22, f. 3. 'T'ussaca se- 
eunda Jafines. Gonogona repens Link, 
Enum. i 

W lasach iglastych, eienistych, miedzy mchem, 

lecz rzadko sie przytrafia (W Mazow. w lasach kolo 
Slanislawowa przy wsi Czerwoncee. W Augustow. 
w lesie Stawiskim).. Kwitnie. w lipc. sierp. 2]. 

Ma korzeü: dosyé dlugi, troche galezisty, prawie kolankowa- 
ty, poziomo czolgajacy sie. /Lodyge okolo pól stopy wysoka, w na- 
sadzie podnoszaca sie, wyzéj wyprostowana, walcowata, w górze 
mniéj wiecéj omszonq 1 tylko u dolu li$ciasta. Li$cie sq ogonkowe, 
jajowate, mnié] wiecéj spiezaste, calkowite 1 gladkie; na ich po- 
wiérzchni znajduje sie. 5, niekiedy 7 wydatnych, podluznych ner- 
wów, zylkami poprzecznemi siatkowato-polaezonych. Górne liscie 
sa szezuple, równowazko-lancetowate, w ksztaleie pochewkowa- 

tych przysadek. Kwiaty drobne, bialawe, omszone, troche zwisle, 

» pachnace; tworza one klos jednostronny, szezuply, prosty, na 1—3 
cali dlugi. Osadka klosa jest nieco szrubowato-skrecona. Przy 
kwiatach sa male, $piczaste 1 od nich krótsze przysadki. Weiecia 

kielicha niemal wszystkie sobie równe. Kluk w Dyke. roslin. wspo- 
mina ze klos na lokieó czesto bywa dlugi, co bez watpienia jest 
przesadzoném, bo cala roslina pól Iokcia nigdy nie dochodzi. 

401. SPIRANTHES. KRECZYNKA. 

Weieeia kielicha z poezatku niemal-waleowato-stulone, 

pozniéj dwa zewnetrzne boezue rozlozyste, Dolna dzialka 
miedzy weieeiami zamknieta, okraglawo-jajowata, calkowi- 
ta, w górze skrzywiona, u dolu rynienkowata, z brzegiem 
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drobno-kedzierzawym. | Ostroga Zadna. Pretoslup b. krótki, 
z dzióbkiem blaszkowatym, w  wierzeholku rozezepaunym. 
Glówka pylkowa tylna, prawie-sercowata, spiezasta, na kró- 

ciutkim trzoneczku wsparta. Mass eztery (tojest 2 w kazdéj 
' komórce), podluznych , beztrzoneczkowych, gruezolkiem przy- 
klejonych, z kulistych ziarecezek uformowanyeh. Zawiazek 
nieskreeony. 

947. S. AUTUMNALIS: caule basi foliato superne bracteato, 
(K.jesienna) ^ folüs ovatis vel ovato-oblongis petio- 

latis, spica tortili densa pubescente. 
Spiranthes autumnalis Richard. 

Spreng. Syst. III. p. 108. Kunth, Flor. 
-berol. 1. 249. Dietrich, Flor. March. 
168. Wimm. Siles. I. 365. Ophrys spi- 
ralis var. à-Lin. Spec. Neottia spira- 
lis Swartz. Willd. Spec. IV. p. 13. DC. 
Plor. fran. n. 2035. Schlech. Berol. Y. 
453. Neottia autumnalis Pers. Syn. 
II. 510. Bess. Gal. II. 219. Epipa- 
cts spiralis Allion. Flor. Pedem. n. 
1852. Haller, Helv. n. 1294. Sera- 

pias spiralis Scop. Carn. n. 1125. Sa- 
tyrium spirale Zoffin. Germ. Yl. 177. 
Ophrys autumnalis Balbis. 

Na lakach, lecz bardzo rzadko (W Sandomir. 
w okolicach Bodzentyna przy wsi Wzdol). Kwitnie 
w sierp. wrzes. 2] 

Bulwy korzeniowe dwie, jajowo-podluzne, prawie walcowate. 
Todyga 2—5 cali wysoka, prosta, szezupla, w górze troche omszo- 
na i przysadkami pochewkowatemi w caléj dlugosci okryta. Liscie 
korzeniowe nieliczne (3 lub 4), jajowato-podluzne, przy nasadzie 
szczuplejsze, niemal tepe, gladkie. Kwiaty sa drobue, bialawe, 
omszone; tworza klos wiérzcholkowy (1—92 cali dlugi), niemal je- 
dnostronny i szrubowato-skrecony. Dolna dzialka jest okraglawo- 
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jajowata, na brzegu drobno-kedzierzawo-karbowana. | Wciecia 
kielicha stulone. Przy kwiatach znajduja sie male, równowazko- 

lancetowate, $piczaste przysadki. 

402. EPIPACTIS. KRUSZCZYK. 

Weiecia kielieha niemal-rowne, eokolwiek stulone. Dolna 

dzialka rozlozysta, stawowata, tojest gleboko z obu stron nà 

dwie ezescei wycieta ; czese nizsza (Aypochilium) kapturko- 

- wato-wklesla, wyzsza zas (epichilium ) rozszerzona, w nasa- 
dzie Zgarbkowa. Ostroga Zadna. Pretoslup krótki, waleowa- 
ty. Znamie prawie-kwadratowe. Glówka pylkowa tylna, te- 

pa, 0 komórkaeh zblizonyeh. Mass dwie (t. j. po jednéj w kaz- 
déj komórce) podluzno-jajowatych, beztrzoneezkowyeh , gru- 
ezolkiem przyklejonych, z ziareezek kulistych uformowanych. 

Zawiazek nieskreeony. (Kwiaty grouiaste). 

948. E. LATIFOLIA:folüs ovatis vel oblongis amplexicauli- 
(K. szerokolistmy) bus, bracteis inferioribus flore longio- 

ribus, labello ovato acuto subintegerri- 
mo sepalis exterioribus breviore. 

Epipactis latifolia Allon. Flor. Pedem. 
1855. Swartz. Wild. Spec. IV. p. 83. 
JDC. Flor. fran. n. 2039. Schlech. Berol. 
I. 455. Bess. Gal. Il, 220. Kunth, Flor. 

Berol. Il. 244. Dietrich, Flor. March. 

170. Wimm. Siles. I. 365. .Lorek, Flor. 

Pruss. tab. V(4, fig. 956. Haller, Helv. 
n. 1297, tab. 40. Serapias latifolia Ln. 
Mantiiss. Scop. Carn. n. 1128.  Pollich, 

Palat.n.859. Roth, Germ. TL. 406. Hojfm. 
Flor. Germ. V. 181. Pers. Syn. II. 512. 
Serapias Helleborine « zn. Sp. pl. 

W lasach, gajach cienistych. Kwitnie. w lTipcu, 
sierpniu. 2] 
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Dorasta okolo 2 lub 3 stóp wysokosci. Eodyge ma u dolu 
pochewkami, wy2éj za$ lisciami okryta, w górze cokolwiek om- 
szona, nieco pogieta. Li$cie bezogonkowe, nasada pret otulajace, 

jajowate lub jajowato-podluzne, gladkie, pod spodem léniace sie 
i nerwiste, w wiérzcholku juz tepe, juz $piezaste albo szezyto- 
wato-przedluzone, na cal lub póltora szérokie. Kwiaty sa zwisle, 
zielonawo-brudno-purpurowé] barwy; tworza na wiérzcholku 1o- 
dygi rzadkie, 3—5 cal. dlugie grono.  Przysadki lancetowate, Spi- 
czaste; niZsze sq wieksze 1 znacznie od kwiatów dluzsze; wyzsze 

za$ coraz stopniowo krótsze i szczuplejsze. Dolna dzialka $pieza- 
sta, calkowita, od wcieé kielichowych cokolwiek krótsza. | Zawia- 

zek na szypulce wsparty, omszony. 
Odmiane (czy téz osobny gatunek) blizko na lokieé6 wysoka, majaca 

kwiaty drobniejsze, prawie czarno-purpurowe, w grono dlugie, rza- 
dkie zebrane, znalazlem r. 1838 w Augustow. w suchym lesie 
Grabowskim blizko m. Stawisk (Zapewne Epip. atrorubens Bess. 
Galic. II. p. 220. Epi. latif. montana Bluff. et Fing. Comp. lI. 
438.). 

949. E. PALUSTRIS: foliis lanceolatis amplexicaulibus, bra- 
(K. blotmj) — cteis flore brevioribus, labello subro- 

tundo obtuso margine undulato - cre- 
nato sepala interiora subaequante. 

Epipactis palustris Crantz, Austr. 
462, tab. 1, f. 5. Willd. Spec. IV. p. 
84. DC. Flor. fran. n. 2038. Bess. 
Gal. IIl. 220. .Schlech. Berol. Y. 455. 

Spreng. Syst. ML. p. (07. Kunth, Flor. 
Berol. II. 244. Dietrich, Flor. March. 

171. Wiümm. Siles. l. 365. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 115, fig. 951. Haller, Helv. 
1296, tab. 39. Serapias longifolia Len. 
Mantiss. Pollich, Palat. n. 866. .Foth, 

Flor. Germ. Yl. 407. Schk. Hand. 1II. 
n. 4800, tab. 214.  Hoffm. Germ. II. 

- 182. Serapias palustris Scop. Carn. n. 
1129. Pers. Syn. M. 513.  Epipactis 

Tom ll. 65 
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longifolia AllIion. Flor. Pedem. n. 1854. 
Helleborine latifolia Moench. - 

— . Przytrafia sie na lakach wilgotnych, Pagnistycio 

 torfowatych. Kwitnie w ezerw. lipe. 2] 
Z postaci ogólnéj do poprzedzajacego do$é jest podobny, lecz 

zwykle nieco mniejszy. Liscie ma wezsze, lancetowate, dluzsze;- 

nasada pochewkowata podobniez pret otulajace; grono kwiatowe 
krótsze i rzadsze; kwiaty wieksze, a ich zewnetrzne wciecia sa bru- 

natno-zielonawe, wewnetrzne za$ biale 1 zylkami purpurowemi 
ubarwione; doli dzialke biala, wieksza, okraglawa, tepa, na brze- 

gu drobno-falisto-karbowana: nakoniee przysadki od kwiatów sa 
UA jednak niekiedy im wyrównywaja, czasem nawet sa co- 

kolwiek dluzsze. Liscie czesto ledwie na pól cala szerokie. 

403. NEOTTIA. GNIEZNIK. 

Weiecia kielieha prawie-równe, sklepisto-stulone. Dolna 
, dzialka zwisla, w wierzeholku na dwie klapki rozeieta. Ostro- 

va Zadna. Pretoslup krótki. Glówka pylkowa wierzeholko- 
wa, jajowata, tepa. Mass dwie (t. j. po jeduej w kazdéj ko- 

mórce) podluzuyeh , niemal 2dzielnych , beztrzoneezko wych, 
gruezolkiem spojonyeh, z kulistych ziareezek uformowanyeb. 
Dzióbek blaszkowaty, ealkowity.  Zawiazek nieskrecony. 

(Kwiaty groniaste). 

950. N. rATIFOLIA: foliis binis oppositis ovalibus nervosis, 
(G. dwulisciowy) labello deflexo lineari bifido sepalis 

ovatis acutiusculis triplo longiore. 
Neottia latifolia  üchard. Spreng. 

Syst. TIT. p. 707. Ophrys ovata Ln. 
Scop. Carn. n. 1132. Roth, Germ. II. 
400. Hoffm. Flor. Germ. Y. 118. Schk. 
Handb. YII. tab. 273. Ophrys bulbo. 
fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, ne- 

ctariüi labio bifido Len. Flor. Suec. m. 
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808. Ophrys bifolia Vail. Paris. p. 
146. Lamar. Flor. fran. MI. p. 516. 
Epipactis ovata Allion. Flor. Pedem. 
n. 1850. Willd. Spec. IV. p. 81. DC. 
Flor. fran. n. 2044. Bess. Gal. II. 222. 

Pers. Syn. Y. 513. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 116,f3.963. Haller, Helv. n. 1291, 

I. 91. Listera ovata K. Brown. Schlech. 
Berol. l. 454.  Kunth, Flor. Berol. Vl. 
p. 246. Dietrich, Flor. March. 169. 

Wim. Siles. I. 363. Helleborine ova- 
ta Schmadt. Serapias ovata Swartz. Pod- 
kolan ezyli dwojlist: Ophrys v. Bifo- 
lium Syren. stron. 1412. 

W lasach wilgotnych , cienistych dosé pospolity. 
K witnie w czerw. ?] 

Korzeii z lieznych, zgrubialych , brunatnych, gesto-skupionych 
wlókien zlozony. Lodyga na 1—1 '/ stopy wysoka, prosta, nad ko- 
rzeniem okryta pochewkami, powyzé] których wyrastaja dwa prze- 
ciwlegle, bezogonkowe, okraglawo-jajowate, szerokie 1 tepe, lub 
eliptyczne, szezuplejsze. w nasadzie nieco zwezone, troche spicza- 
ste, z obudwu stron gladkie, pod spodem nerwiste li$cie; wyzsza 
czesé lodygi zupelnie jest bezlistna, drobnym wlosem okryta, cza- 
sem po srodku mala, pochewkowata przysadka opatrzona. Kwiaty 
zóltawo-zielone, drobne, rzadkie; tworza grono dwurzedowe, wy- . 

prostowane, 3—95 cali dlugie. Kazdy kwiat ma w nasadzie przy- 
sadke malenka , jajowata, spiczasta, od szypulki prawie dwa razy 
krótsza. Dolna dzialka Jest przedluzona, zwisla, na dwie równo- 
wazkie, tepe klapki, do polowy rozezepana. Inne wciecia kielicha 
sa krótkie, slabo $piezaste, nieco-stulone. Zawiazek okraglawo-eli- 

plyezny, gladki. Nie wiem dlaczego Kluk opisujac te rosline, Jéj 
koronie Zólta, a bocznym listkom czerwonawa naznaeza barwe. 

951. N. wrbus Avis: scapo aphyllo vaginato, labello bifi- 
(G. bezlistm;y) do apice dilatato sepalis obtusis du- 

plo-longiore. 
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Neottia Nidus avis Atichard. Spreng. 
Syst. II. 707. Dietrich, Flor. March. 
108. Wimmer, Siles. I. 363. Ophrys 

Nidusavis Lon. Pollich, Palat.n. 858. 
Roth, Germ. 1M. 397. | Hoffm. Flor. 

Germ. M. 178.. Klub, Dykc. V. 150. 
Ophrys bulbis fibroso -fasciculatis , 
caule vaginato, nectarii labio bifido 

Lin. Flor. Suec. n. 815. Epipactis Ni- 
dus avis Allion. Flor. Pedem.n. 1849. 
Willd. Spec. IV. p. 81. Pers. Syn. II. 
513. DC. Flor. fran. n. 2043. Bess. 

Gal.WM. 222. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
175, fig. 962. Haller, Helv. n. 1290. 

tab. 31. Neottidium Nidus avis ScAech. 
Berol. 1. 454. Kunth, Flor. Berol. VI. 

p. 247. Listera Nidus avis Hooker. 
Helleborie Nidus avis Schmidt. Se- 
rapias Nidus avis Swartz. —— 

Przytralia sig w lasach 1 gajach listkowych, cie- 

nistych, przy korzeniach drzew. Kwitnie w ezer- 
wcu. 2| 

Cala ta roslina Jest brunatnawo - rdzawego koloru. Korzehn Jéj 
sklada sie z licznych, miesistych, krótkich, SERRE Con lub palecz- 
kowato-zgrubialych, gesto-skupionych wlókien, które razem spla- 
tane, niby ksztalt gniazda ptasiego wyobrazaja. Glabik Jest poje- 
dynczy, wyprostowany, na stope lub póltory wysoki, w $rodku 
pelny. Lisci nie ma zadnych; same tylko luski pochewkowate, przy- 
tulone, tepe, gdzieniegdzie go okrywaja. Kwiaty dosé liczne, two- 
rza klos wierzcholkowy, prosto-stojacy, 2—9 cali dlugi ; dolne sa 
odleglejsze, wyzsze ge$ciéj skupione; przy kazdym znajduje sie ma- 
lehka, $piezasta, blonkowata przysadka. Zawiazek na szypulce 

umocowany, podluzny, gladki. Wciecia kielicha sa krótkie i tepe , 
sklepisto-stulone, a dolna dzialka dwa razy jest od nich dluzsza, 
dwuklapkowa. Ziarna podlugowate, maleükie, zólte. Niektórzy 
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mniemaja, Ze pasorzytna ta roslina, tylko na psujacych sie korze-- 
niach ros$nie. Chociaz postacia 1 kolorem znacznie rózni sie od ga- 

tunku poprzedzajacego, w rodzajowych jednak cechach zupelnie 
sie z nim zgadza. 

404. MALAXIS. WATLIK. 

Wciecia kielicha rozlozyste; 3 zewnetrzne prawie-równe , 
dwa wewnetrzue znaeznie mniejsze, zwisle. Dolna dzialka 
tylna, wzniesiona, calkowita, niemal sercowata, plaska, na- 
sada kapturkowata, eze$e nizsza, pretoslupa obejmujaea. Ostro- 

ga Zadna.  Pretoshup b. krótki, prosto-stojacy, waleowaty. 

Glówka pylkowa tylua, krótka, trwala. Mass cztery (po 2 

w kazdéj komórce) podlugowatych, beztrzoneezkowych, 
w wiérzcholku gruezolkiem polaezonych. Pylek woskowy. 
Zawiazek nieskrecony. 

952. M. moNOPHYLLA: bulbifera, folio subsolitario ovato 

(W. UU TUO acuto, scapo triquetro racenmoso, 

Iucllo concavo acuminato. 
Malaxis monophylla Swartz. Willd. 

Spec. IV. p. 90. Hoff. Germ. 1l. 
179. Pers. Syn. IL. 518. Spreng. 
Syst. II. p. 140. Jundzill, Opis. 
rosl. lit. 269. .Bess. Enum. Vol. 36. 
Lovek, Flor. Pruss.tab. 116, fig. 965. 

Wimm. Siles. 1. 355. .B.F. Comp. II. 
441. Ophrys monophylla Lj. O- 
phrys bulbo rotundo, scapo nudo, 
foho ovato, nectari labio integro 

Liün. Flor. Suec. n. 814. Epipactis 
monophylla Schmidel. Haller, Helv. 
n. 1293, tab. 36. Microstylis mono- 
phylla UM 

Ns mokrych lakach (P. Jastrzebowsla znajdowal 

w Augustow. w okolicach Sejn.. Kwitnie w lip. ^]. 
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Dorasta zaledwie kilku eali wysokosci, i jest roslina zupelnie 
gladka. Glabik ma wietki, trójgraniasty, u dolu pochewkowaty; 
z pochewki wyrasta lisó zazwyezaj jeden, jajowaty lub jajowato- 
podluzny. nieco $piczasty, okolo cala dlugi, a éwieré cal. szeroki ; 
wy2éj nad lisciem, glabik zupelnie jest nagi. Kwiaty tworza szezu- 
ple, równowazkie, wietkie i dosyé dlugie grono; sa bardzo drobne, 
Zólto-zielonawe; odznaczaja sie kielichem niby przewróconym , tak 
ze dzialka dolna jest w górze czyli w tyle kwiatu. W nasadzie 
kwiatów sq male, blonkowate, $piczaste 1 od nich krótsze przysadki. 

405. LIPARIS. LZIPIENNIK. 

Weiecia kielicha cokolwiek rozlozyste; 3 zewnetrzne pra- 
wie równe, dwa wewnetrzne szezuplejsze, równowaZzkie. 

Dolna dzialka rynienkowata, ealkowita, w górze skrzy wio- 

nà. Ostroga Zadna. Pretoslup podluzuy, z przodu cokolwiek 
weiety, w górze po bokaceh blizny, skrzydelkowato - wysta- 
jacy. Znamieg prawie kwadratowe. Glówka pylkowa wierz- 

cholkowa, krótka, niemal sercowata, trwala, w wiérzcholku 

bloniasto-przedluzona. Massy: w kazdéj komórce podwoójne , 
jajowate, spl'aszezoue, beztrzoneczkowe. Dziobek blizuy za- 

den. ' Zawiazek nieskreeony. 

953. L. roEsELm: scapo triquetro basi bifolio, foliis oblon- 
(.L. trójgraniasty) gis vel oblongo-lanceolatis obtusis, flo- 

| ribus racemosis breviter pedicellatis, la- 
belloovato obtuso concolore longitudine 

sepalorum. 
Liparis Loeselii Richard. Spreng. Syst. 

IIL p. 740. Kunth, Flor. Berol. 1I. 250. 

Dietrich, Flor. March. 156. Ophrys Loe- 

selii Zn. Roth, Germ. II. 402.  Gilib. 

Lith. n.368. Ophrys bulbo subrotundo, 
scapo nudo trigono , nectarii labio ova- 
to Lin. Flor. Suec. n. 812.  Ophr. lili- 
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folia Lamar. Encycl. Malaxis Loeselii 
Swartz. Willd. Spec. IV. 92. Pers. Syn. 
II. 514. DC. Flor. fran. n. 2046. Bess. 
Gal. YI. p. 222.  Schlech. Berol. 1. 456. 
Jundzill, Opis. rosl. Lit. 210. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. (6 , f. 967. Serapias 
Loeselii Z/offm. Germ. II. 181. Sturmia 
Loeselii Reichenb. Win. Siles. Y. 356. 
Ophrys diphyllos bulbosa JLoesel. Pruss. 
180, tab. 58. | 

Na torfowatych lakach, lecz rzadko (P. Jastrze- 
bowski znajdowal w Mazow. nad jeziorami Gostyn- 
skiemi). Kwitnie w ezerw. lipe. 2l. 

Dorasta od 3 do 5 cal. wysokosci 1 cala jest zóltawo-zielonego 
koloru. Korzei jéj sklada sie z cebulki jajowatéj, gebezasté], Tuska- 

mi blado-zielonawemi okrytéj, u dolu cienkiemi wlókienkami opa- 

trzonéj. Glabik szezuply, nagi, zupelnie gladki, w górze trójgrania- 
sty, prosto-wzniesiony. Lisei korzeniowych dwa, podluzno-lance- 
towatych, ku nasadzie zwezonych, tepych lub nieco $piezastych, 
gladkich, zupelnie calych, nerwistych, wyprostowanych, od glabika 
nieco krótszych. Grono wierzcholkowe, z kilku drobnych, zielono- 

ióltawych, krótko- szypulkowych kwiatów uformowane. Kielich 
przewrócony; wciecia jego sa równowazkie, szezuple, nieco roz- 
twarte; dolna dzialka troche od nich wicksza, podluzna, prawie 
tepa, w wierzeholku skrzywiona. Zawiazek szypulkowy, odwro- 
tnie jajowo-podluzny, gladki. Przy kazdym kwiecie zuajduje sie 
malenka przysadka. 

Red dwuprecikowy | (Diandria). 

406. CYPRIPEDIUM. TRZEWICZLIK. 

Weieeia kielicha prawie krzyZowo-rozpostarte. Dwa ze- 
wuetezne (dolne) w jedne sztuke, w wiérzeholku rozezepana 

-- 

zrosle, i pod dolna, dzialka umieszezone. Dolna dzialka wiel-. 
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ka, tepo-zaokraglona , trzewiezkowato-wydeta, bez ostrogi. 

Pretoslup krótki, w wierzeholku 3klapkowy. Glowek pyl- 
kowych dwie, niemal przeciwleglych, okragtawyceh; do boez- 
nych klapek pretoslupa przytwierdzonych; $rodkowa klapka 

pajwieksza, sehylona, bez glówki. Znamie niemal tarezo- 

wato-trzoneezkowate , miedzy glówkami , nieco wyzéj umie- 
szezone. Pylek woskowo-ziarnisty. 

954. C. CALCEOLUS: folis glabris ellipticis, labello sub- 
(T. zwyczajny) compresso sepalis acuminatis brevio- 

re , lacinia intermedia gynostemir in- 
curva deflexa elliptica. 

Cypripedium Calceolus in. Willd. 
Spec. IV. p. 142. Roth, Germ. lI. 411. 
Hoffm. Flor. Germ. 1. 184. DC. Flor. 
fran. n. 2050. Schk. Handb. YII. m. 

4804, tab. 215. Pers. Syn. Il. 525. 
Bess. Gal. 1I. 223. .Énum. Vol. p. 
96, n. 1175. Spreng. Syst. ll. p. 145. 
Gilib. Lith. n. 340. Klub, Dykc. I. 
178. Jundzill, Opis. vosl. bit. 210. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 116, fig. 969. 

Dietrich, Flor. March. 144... Wiman. 

Siles. 1. 3607... Cypripedium foliis ova- 
to-lanceolatis Lin. Flor. Lapp. 318. 
Flor. Suec. n. 820. Haller, Helv. m. 

1300, £ab. 43. Caleeolus marianus 

Dodonaeus. Moench. 

Przytrafia sie czasem w lasach cienistych, w ga- 
jach, zaroslach (W Mazow. August.). Kwilnie w ezer- 
wcu ilipceu. ^] 

Piekna ta roslina dorasta do pól lokeia wysokosci. Korzerti ma 
wlóknisty. £odyge prosto-stojaca, nieco pogieta. omszona. Liscie 
naprzemianlegle, bezogonkowe, nasada pret-otulajace ; nizsze sa 
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wielkie i na dwa lub póltrzecia cala szerokie, jajowato - podluzne 
ezyli eliptyczne, $piezaste; wyzsze przy kwiatach sa znacznie krót- 
sze, szczuplejsze, lancetowate 1 bardzié] $piczaste; wszystkie ozna- 
czone podluznemi nerwami, na brzegu 1 nerwach omszone. K wiat 
Jeden, ezasem dwa, naprzemianleele,, zwisle, okazale, i ze wszyst- 
kich naszych storezyków najwieksze. "W'cieé kielichowych jest 4, 
niemal na krzyz rozlozonych, lancetowatych , Spiczastych , rdzawo- 
purpurowych , nierównych, dwa boczne sa wezsze. Dolna dzialka 
prawie eliptycezna, ku nasadzie szezuple|sza , mocno wydeta, wkle- 

sla, od wceieé innych krótsza (okolo cala dluga) , do trzewika dre- 
wnianego niby podobna, zólta, zylkami ciemnie]szemi ubarwiona. 
Pretoslup skrzywiony, a $rodkowa jego klapka jest obszernie]sza 
od boeznych, eliptyczna, tepa i zwisla. Zawiazek podluzno - lance- 
towaty, wloskami porosly. 

eC EE 
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GROMADA XXI. WPÓLDZIELNO- 
KWIATOWA. 

MONOEK C J A. 

-Rized. jednoprecikowy (Wonandria). 

407. EUPHORBIA. WILCZOMLÉCZ. 

Kwiatów mezkicl| 12 lub nieeo wieeéj, we wspólnéj po- 
krywie okolo jednego zenskiego okregowo-skupionych. Po- 

krywa gruszeczkowata lub dzwonkowata, 4— 5 razy weieta, 
zewnatrz opatrzona przyrostkami w ksztaleie gruczolków , 
zgrübialych, miesistych lub skórkowatych, co do ksztaltu ro- 
zmaitych. 

Kwiat mezki, kazdy na szypulee osadzony, sklada sie 
z jednego precika, majacego nitke w po$rodku stawowata , 
glówke podwójna, o komórkach kulistyeh. Zeziski jest po- 
jedynezy, srodkowy, bez zadnego okrycia. Szyjek 3, roz- 

dwojonych, ezasem w nasadzie zroslych. Blizny niemal wal- 

cowate lub w wierzcholku zgrubiale. Torebka okraglawo- 
trójgraniasta, na szypulce osadzona, z pokrywy wystajaea, 

ze trzech guziezków dwusciennych, jednoziarnowyeh ufor- 
mowaua. 

Uwaga. 'To skupienie kilkunastu kwiatów. mezkich, we wspól- 

néj pokrywie, otaczajacych jeden zefiski, uwazal Lin. za jeden kwiat 
zwyczajoy; dlatego pokrywe kielichem, a owe przyrostki gruczol- 
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kowate, platkami korony nazywat. Podlug niego, kazdy kwiat mez- 
ki jest tu tylko precikiem, i na téj zasadzie r. Évphorbia umiescil 
(równie jak i inni pózniejsi autorowie) w gromadzie XI (Dodecandr. 
'Trigyn.). Niektórzy przyrostki wspomniane miodnikami (nectaria) 
zowia. Sa one zwykle ksiezycowate, 2rózkowe, czasem okraglawe, 

eliptyczne lub owalne, i zawsze z wcieciami pokrywy naprzemian- 
legle. Wszystkie gatunki tego rodzaju maja galezie kwiatowe (pro- 
mienie) w baldaszek ulozone. Odznaczaja sie wlasciwym, mlécz- 
nym, mniéj wiecéj ostrym sokiem, który za malém nacieciem obfi- 

cie z nich wyplywa. 

955.E. ExiGUA: annua erecta glabra, folis sparsis sessili- 
( W.maly) bus linearibus vel lineari- cuneatis acutis 

obtusis vel retusis submucronatis integer- 
rimis, umbellis 3radiatis, radiis bifidis, 

glandulis involueri sublunatis longissime 
bicornibus, capsulis laevibus, seminibus 

tuberculato-rugosis. 
Euphorbia exigua Lin. Willd. Spec. II. 

903. Pollich, Palat.n.45't. Roth, Germ. ll. 
525. Bess. Gal. I. 303. .Hoffm. Flor. Germ. 
I. 217. Schech. Berol. 1. 292. Kunth, Flor. 

Berol. IT. 182. Wimm. Siles. Y. 171. Die- 
trich, Flor. March. 229. "Tithymalus foliis 

linearibus, stipulis lanceolatis aristatis Hal- 
ler, Helv. n. 1048. 

Na polach miedzy zbozem (W Sandomir. Lubel.). 
Kwitnie w sierp. wrzes. (*) 

Najmniejszy gatunek wilezomléezu, 5 lub 6 cali dorastajacy, 
a czesto znacznie nizszy. Na wszystkich ezesciach jest zupelnie glad- 
ki. Korzefi ma pojedynezy, szczuply, pionowy. £odyge pojedyneza 
lub zaraz od nasady galezista, o galeziach skrzywiono-podnoszacych 

sie, walcowatych. Liscie liczne, rozrzucone, równowazkie (7/ —! 
lin. szer.) w wierzcholku tepe lub. stabo-spiczaste. Przysadki po- 
dobuiez sa równowazkie, czasem lancetowate, mniéj wiecéj $picza- 

ste, w nasadzie rozszerzone. Baldaszek zwykle o trzech, dwudziel- 

nych promieniach. Przyrostki miodnikowe ksiezycowate , zóltawe. 
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- Torebka gladka. Ziarna prawie trójgraniaste, wielkosei makowych, 
brunatne lub bialawe, brodaweczkami pieknie okryte. 

956. E. PEPLUS: annua erecta, folis obovatis obtusissimis 

( W.. okragloli- basi in petiolum brevem attenuatis integer- 
áciowy) rimis, umbellis 3radiatis, radiüs bifidis, 

glandulis involucri lunatis longissime bi- 
cornibus, eapsulis laevibus glabris, coccis 
dorso bicarinatis, carinis subalatis, semi- 

nibus hinc longitudinaliter bisulcatis inde 
foveolato-punctatis. 

Euphorbia peplus Lin. Willd. Spec.lI. p. 
903. Roth, Germ. ll. 594.  Schlech. Berol. 
I. 291. Kunth, Flor. Berol. I. 182. .Die- 

trich, Flor. March. 228. — Wimm. iles. I. 

171. Kluk, Dykc. Y. 211. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 90, fig. 521. Euphorbia umbella tri- 
fida dichotoma, involucellis ovatis, folis 

integerrimis obovatis petiolatis in. Flor. 
Suec. n. 426. Euphorbia Peplus oleraceus 
Pers. Syn. II, 14. Tithymalus  Peplus 
Gaertn. de fructib. 1I. 115, tab. 107 , f. 2. 

Tithym. rotundifolius Lamar. Flor. fran. 

IIL. p. 100.  Tithymalus foliis rotundis, 

stipulis floralibus cordatis obtusis , petalis 
argute-corniculatis Haller, Helv. n. 1049. 
Euphor. peploides DC. Flor. fran. Suppl. 
Q. 958. Euph. rotundifolia Loisel. 

Bosnie w Lubels. na ulicach Kazimierza. Kwi- 

tnie w sierpn. wrzes. (*) 
Jest takze gatunkiem zupelnie gladkim, dorastajacym !5—1 

stop. wysokosci. Ma korzeá wlóknisty; lodyge pojedyncza lub ga- 
lezista, walcowata. Li$cie ogonkowe, naprzemianlegle; dolne sa 

mniejsze, okraglawo-odwrotnie-jajowate, w wierzchólku ezesto nie- 
znacznie-Wyciete; wyzsze za$ wieksze, odwrotnie-jajowate, wszyst- 
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kie tepe i zupelnie cale. Przysadki jajowate lub okraglawe, bezo- 
gonkowe, w liezbie promieniom baldaszka wyrównywajacéj; zresz- 
ta do li$ci podobne. Baldaszek sklada sie ze 3, dwudzielnych pro- 
mieni. Przyrostki kwiatowe zielonawo-zólte, o dwóch dlugich 
rózkach. Torebka Jest gladka, a kazdy Jé] guziczek malym , podlu- 
inym, wystajacym grzebiuszczkiem na grzbiecie opatrzony. Ziarna 
drobne, podluzne, niemal walcowate, tepe, szare lub bialawe, do- 
leezkami na powierzchni oznaczone. 

957. E. uEL10scoPra: annua erecta glabra, folus sessilibus 

( W. pilkowany) | obovato-cuneatis rotundatis subretu- 
sis apicem versus serratis, umbellis 
5radiatis, radiis dichotomis, glandulis 
involucri transverse-ellipticis integris, 

capsulis laevibus glabris, seminibus 
subrotundo -ovatis favoso-reticulatis 
opacis. : 

Euphorbia helioscopia Lin. Willd. 
Spec. II. 914. .Pollich, Palat. n. 458. 
Fioth, Germ. Il. 529. Pers. Syn. 1I. 17. 
Schk. Hondb. Yl. tab. 129. .Hayne, 
Arzneig. I. tab. 20. .DC. Flor. fran. 
n. 2155. Bess. Gal. Y. 305.  Hoffm. 
Germ. 1.219. .Schlech. Berol. I. 298. 
Kunth, Flor. Berol. YI. 180. Dietrich, 

Flor. March. 224.  Wüimm.. Ses. I. 
169. Lorek, Flor. Pruss. tab. 91, fig. 
552. Euphorbia umbellis 5fidis, 3fi- 
dis, dichotomis, involucellis obovatis, 

foliis cuneiformibus serratis Ln. Flor. 
Suec. n. 425. "Tithymalus heliosco- 
pius Vaill. Paris. p. 193. «Lamar. Flor. 
fran. ML p. 93. Tithymalus folis 
petiolatis subrotundis serratis, stipulis 
rotundis serratis aller, Helv. n. 1050. 
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Romanek may obrotny: Tithymalus 
helioscopius Syren. stron. 1489. 

Kolo wsiów, w ogrodach miedzy warzywem, na 
polach, przy drogach, bardzo pospolity. Kwilnie 
w lipc. sierp. (3) 

Korzet ma wlóknisty; lodyge prosto - stojaea, zazwyczaj poje- 
dyncza, czasem nieco galezista, w $rodku gebezasta, walcowata, 
gladka lub wlosem delikatnym, roztwartym, mniéj wiecéj porosla, 
!5—1 stop. wysoka. Liscie $4 rozrzucone, krótko-ogonkowe, prze- 
wrotnie jajowo- podluzne, ka nasadzie klinowato - zwezajace sie, 
ww wiérzcholku tepo-zaokraglone i drobno-pilkowane, czasem sla- 
bo-wyciete, z obudwu stron gladkie. Przysadki sa wieksze nieco od 
li$ci, bezogonkowe, podobniez przewrotnie-jajowate i do lisci podo- 
bne. Baldaszki piecio-promieniste, o promieniach roztwartych, w gó- 
rze 2lub 3dzielnych, wlosem rzadkim poroslych. Niekiedy zpomiedzy 
promieni kwiat pojedynezy, plonny wyrasta. Przyrostki sa elipty- 
czne, cale, tepe, Zólto-zielonawe. Szyjek zwykle 3, czasem 4. Blizny 

gruczolkowate, cale lub dwuklapkowe. Torebki gladkie, szyjkami 
uwieüczone. Ziarna prawie jajowo-kuliste; maja w wierzcholku 
grzebiuszczek splaszezony, nerkowaty, barwe szaro-brunatna, a ca- 
la powierzchnie zmarszezkami. siatkowato-okryta. 

958. E. cyPAnISSIAS: foliis sparsis sessilibus linearibus in- 

(W.szezuploliéciowy) tegerrimis glabris, bracteis late -ab- 
breviato-ovatis acutis, umbellis mul- 
tiradiatis, radis apice dichotomis, 
glandulis involucri lunatis. subbicor- 
nibus, capsulis glabris, coccis dorso 
punctulato -scabris seminibus subro- 
tundo-ovatis laevibus cinereo - fuscis 

vel albidis. 
Euphorbia Cyparissias Lin. Willd. 

Spec. Il. 920. Jacqu. Flor. Austr. tab. 
435. Roth, Germ. II. 532. .Pollich, 
Palat. 461. Hoyne, Arzneig. VM. tab. 
22. Dess.'Gal. Ll. 809. Schlech. .Be- 
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rol. Il. 2983.  Kunth, Flor. Berol. Il. 

181. Dietrich, Flor. March. 226. Lo- 

rek, Flor. Pruss. tab. 97, f. 524. 
Wimm. Siles. 1. 170. Tithymalus an- 
gustifolius Gilib. Lith. n. 294. Tithy- 
malus cyparissias Vaill. Paris.p. 193. 
Tithymalus foliis linearibus, stipulis 
numerosis, floralibus cordiformibus, 

petalis lunatis Zaller, Helv. n. 1047. 
Sosnka czyli kolowrot mniejszy: Tith. 
cyparissias Syren. stron. 1490. 

Wyrasta na polach suchych, piaszezystych, kolo 
dróg, w lasach 1 gajach.  Kwitnie w koficu maja 

1 w czerwcu. ^] 
Ma korzeüi niemal drzewiasty, pérzowato w ziemi rozposciera- 

Jacy sie; lodyge od kilku cali do póltory stopy wysoka, pojedyneza, 
walcowata , baldaszkiem kwiatowym, liczno-promienistym zakoü- 
czong. W cezasie kwitnienia wyrastaja ponizé] baldaszka plonne 
galazki, ezestokroé od baldaszka dluzsze. Liscie na lodydze rozrzu- 
cone, równowazkie, rozlozyste, na cal lub póltora dlugie, a !/,—1 
lin. szerokie, ku nasadzie szcezuplejsze, niemal tepe; na galazkach 
ploonych sa waziutkie, gesto-skupione, prawie szczeciniaste, glad- 

kie jak 1 tamte, Przysadki parzyste, prawie okraglawo -serco- 
wate, nieco spiczaste, gladkie, zielono-zólte, pózniéj zwykle mniéj 
wiecéj purpurowe. Przyrostki ksiezycowate, brunatnawo -zólte. 

Torebki sa gladkie, na grzbiecie cokolwiek chropawe. Ziarna pra- 
wie kuliste, zupelnie gladkie, bez polysku, po dojrzeniu szare. Ko- 
rzefi tego wilezomléezu uiywal sie dawniéj w medycynie pod naz. 
radiz Esulae minoris. Dolna powierzchnie li$ci okry wa ezesto dro- 

bny, pasorzytny, pomarariczowo-zólty grzybek (Aecidium Euphor- 
biae Pers. v. Uredo Cyparissiae Spreng.) w takiém mnóstwie, ze 
postaé caléj rosliny i jéj kolor zmienia. Indywidua tà choroba dot- 
knione, wcale nie kwitna. Dawniejsi uwazali je, pod nazwiskiem 
Juphor. degener , za osobny gatunek. 

959. E. ESULA: foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis , ba- 

( W. lancetowaty)sin versus attenuatis glabris integerrimis 
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vel subtilissime denticulatis, bracteis rhom- 

beo vel triangulari-ovatis transverse latio- 

ribus mucronulatis, umbellis multiradiatis, 

radiis bifidis, glandulis involucri lunatis 
subbicornibus, capsulis glabris, coccis dor- 
so punctulato-scabris. seminibus subrotun- 

do ovatis laevibus. 

Euphorbia esula Jm. Willd. Spec. ll. 
919. Roth, Germ. 1I. 532. Hayne, Arzneig- 

II. zab. 21. .Hoffm. Germ. Y. 219. Schlech. 
Berol. Y. 293. Bess. Gal. Y. 308. Kunth , 

Flor. Berol. Il. 181. Wimm. Sies. 1. 170. 
Dietrich, Plor. March. 221. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 9*1, f. 523. 

Na ugorach, kolo dróg, szezególniéj na gruncie 
twardym, gliniastym. Kwitnie w czer. lipe.. 2]. 

Do poprzedzajacego nieco podobny, leez wyzszy i we wszystkich 
cze$clach wiekszy. Dorasta niekiedy dwóch stóp wysokosci, lub 
nieco wiecéj; korzet ma twardy, drzewiasty, lodyge pojedyneza lub 
mnié] wiecé] galezista, walcowata, gladka, licznemi okryta lisciami; 

te sa szersze i dluzsze jak u poprzedzajacego, lancetowate lub pra- 
wie równowazkie , w nasadzie szezuplejsze, niemal tepe 1 czesto 

króciutkim sztyletem zakoüezone, z obudwu stron gladkie, pod 
spodem 1nerwowe.  Przysadki«parzyste, rozszerzono - sercowate , 
lub trójkatno -jajowate, spiczaste, Zóltawe. Baldaszek sklada sie 
z 6 do 14 promieni, niekiedy cokolwiek omszouych. Próez tego 
ponizéj baldaszka wyrastaja pojedynezo z katów lisci boezne, 1 lub 
2kwiatowe galazki. Przyrostki brudno-zóltawe, w górze w pól- 
ksiezyc wyciete. Blizny niemal paleczkowato-zgrubiale. Torebki 
na kantach chropawe, a ich ziarna okragtawo-jajowate, po dojrze- 
niu brunatne, z powierzchnia zupelnie równa i gladka. Ostrym so- 
kiem tego gatunku, brodawki na ciele wygubiaé mozna. 

960. E. FALCATA: folis lanceolatis basi attenuatis acutis 

( W. sierpowaty) vel acuminatis glabris, intimis spathu- 

latis emarginatis cum mucronulo, bra- 
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cteisovatis vel ellipticis mucronatis, um- 
bellis 3radiatis, radiis bifidis, glandulis 
involucri breviter bicornibus, capsulis 
laevibus, seminibus subtetragonis trans- 
verse-suleatis. 

Euphorbia faleata Lin. Wild. Spec. 
1L. 908. Roth, Germ. IL. 534. Jacqu. 
Austr. tab. 121... Hoffm. Flor. Germ. I. 

|. 947. Spreng. Syst. VII. p. 795. DC. Flor. 
fran. n. 2141. Dietrich, Flor. March. 
229. Euphor. arvensis Scheicher. Eph. 
mucronata Lamar. Enc. II. 426. Euphor. 
obscura Loisel. 

W Lubels. kolo Chelmna. Kwitnie w lipcu 1 sier- 
pniu. (3) 

Dorasta pól stopy lub nieco wiecéj. Korzeri ma pojedynezy, pio- 
nowy; lodyge pojedyncza albo cokolwiek galezista, walcowata, zu- 
pelnie jak i inne ezesci gladka. Li$cie rozrzucone, podluzne, bez- 
ogonkowe, ku nasadzie szezuplejsze lub prawie lopatkowate, 
ostrokoriczyste. Przysadki okraglawo-]ajowate, cokolwiek w nasa- 
dzie sercowato - wyciete, w wierzcholku sztyletem miekkim, okolo 
€wieré linii dlugim zakoüiczone. Baldaszek sklada sie zwykle ze 
trzech. dwudzielnych promieni, a ponizéj jego wyrastaja czasem 
inne, krótsze galazki kwiatowe, podobniez dwudzielne. Przyrostki. 
niemal pólksiezycowe, o rozkach krótkich, brunatno-zóltawe. To- 

rebki calkiem gladkie. Ziarna po dojrzeniu szare, podluzne, nieco 
przygniecione, prawie 4graniaste, a kazda ze czterech $cian po- 
przecznemi rowkami pieknie oznaczona; po tym charakterze z pe- 
wnoScia ten gatunek odróznié mozna. 

961. E. ANGULATA:caule angulato, foliis obovato-ellipticis 
( W. kqtowaty) sessilibus obtusis bracteisque rhombeo- 

ovatis denticulatis, umbellis 3 —5radia- 

tis, radiis bifidis, glandulis involucri sub- 
rotundis integerrimis, capsulis verruco- 
sis glabris. 

Tom II. 67 



530 WPÓELDZIELNO-KWIATOWA 

Euphorbia angulata Jacqu. Icon. Plant. 
rar. tab. 481. Willd. Spec. II. 94. Spreng. 
Syst. MI. 799... Bess. Gal. Y. 304. 

Znajdowalem w lasach suchych, wzgórkowatych 
w Augustow. Kwilnie w ezerwe. ^] 

Dorasta pót stopy, albo troche wiecéj. Przy korzeniu znajduja 
sie malerkie, skupione, okraglawe. brunatno-zólte bulwki. £odyga 
delikatna, podnoszaca sie, u dolu walcowata, zwykle czerwonawa. 

w górze kaüciasta , pojedyneza lub nieco galezista, gladka. Liscie 
rzadkie; rozrzucone, przewrotnie-podluzno-jajowate. bezogonkowe 
lub na bardzo krótkich ogonkach, w wierzcholku zwykle tepo-za- 
okraglone i drobniutko nieregvlarnie pilkowane, ku nasadzie szczu- 
plejsze, z obudwu stron gladkie, pod spodem sino-zielonawe. Lisci 

pod baldaszkiem osadzonych zwykle 4, prawie eliptycznych, bezo- 
gonkowych, $piezastych, zreszta tamtym podobnych. Przysadki sa 
parzyste, prawie romboidalno-jajowate, nieco sercowate, drobniu- 

tko pilkowane i troche $piezaste. Baldaszek o 3—5 promieniach, 
dwudzielnych, rozwartych. Przyrostki okraglawo-eliptyczne, cale. 
Torebki brodaweczkami okryte. 

962. E. PLATYPHYLLA: foliis sessilibus obverse lanceolatis 
( W. szerokolisciowy) | acutis basi cordatis a medio inaequa- 

liter serrulatis, infimis obovatis ob-- 

tusissimis in petiolum attenuatis, 
bracteis subtriangulari -ovatis mu- 

eronatis serrulatis, umbellis 3— 

5radiatis, radiis trifidis, glandulis in- 
volucri subrotundis integris, capsu- 
lis verrucosis, verrucis sparsis obtu- 
sis hemisphaericis, seminibus laevi- 

bus. 
Euphorbia platyphylla Lin. Jacqu. 

Austr. tab. 316. — Pollich, Palat. n. 
459. Bess. Gal. l. 308. Schlech.. 
Berol. Suppl. p. 252.  Lorek, Flor- 
Pruss. tab. 97, f. 526.  DaetricA , 
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Flor. March. 224. .Wimn.. Siles. I. 

169. 'Tithymalus platyphyllus Scop. 

Carn. n. 518. "Tithymalus foliis lan- 

ceolatis serratis, stipulis floralibus 
cordatis, capsulis asperis lineis lae- 

vibus divisis. Haller, Helv. n. 1053. 

W Lubelsk. kolo Miechowa. W Mazow. Kwilnie 

. Ww lipe. sierp.. (3) | 
Korzen pojedynezy, nieco wlóknisty. £odyga prosto-stojaca, 

pojedynceza, walcowata, twardawa,[ezesto czerwona, !/; —1 !/; stopy 
wysoka. Liscie naprzemianlegle, okolo pótl cala dlugie, troche na- 

dól schylone, bezogonkowe, lancetowate, ku dolowi nieznacznie 

szezuplejsze i nasada cokolwiek pret obejmujace, w wiérzcholku 
stabo-spiczaste, niewyraznie pilkowane, z wiérzchu gladkie, pod 
spodem mianowicie przy obwodzie, delikatnym, rzadkim, bialym 
wlosem okryte. Przysadki podwójne lub potrójne, niemal rombo- 
idalno-Jajowate, sercowate, podobniez pod spodem omszone 1 dro- 
bniutko-pilkowane. Baldaszek sklada sie ze 3 lub 5 promieni, 

dwu lub 3dzielnych, a ponizéj jego wyrastaja z katów lisci poJe- 
dyueze, krótkie, kwiatowe galazki. Przyrostki okraglawe, calko- 

wite, zólte. Torebki prawie-kuliste, drobnemi. brodaweczkami 

okryte. Ziarna jajowate, niecó przygniecione, z obudwu síron tro- 
che wypukle, po bokach plaskawe, szaro-brunatne, zupelnie gla- 
dkie 1 l$niace. 

963. E. PALUSTRIS:folüs sessilibus lanceolatis integerrimis 

( W. b4otny) ^ vel subdentatis, bracteis ellipticis obtu- 

sis basi attenuatis sessilibus, glandulis 
involucri transverse- ellipticis integris, 
capsulis; verrucosis, seminibus subro- 

tundo-ovatis laevibus splendentibus. 

Euphorbia palustris Lin. Willd. Spec. 
II. 922. Pollich, Palat. n. 462. . Roth, 

Germ.1L. 534. Gilib. Lith.n. 292. Hoffm. 
Flor. Germ. Y. 220.. Hayne, Arzneig. 1I. 
tab. 28. Schlech. Berol. I. 294.  Lorek, 
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Flor. Pruss. tab. 209, f. 1455. Kunth. 
Flor. Berol. ll. 180. Dietrich, Flor. 
March. 225. .Wimm. Siles. 1. 169. 'Ti- 
thymalus palustris Lamar. Flor. fran. III, 
p. 94. Tithymalus foliis ellipticis, ramis 
umbellam superantibus, capsulis exa- 
speratis Haller, Helv. n. 1054. Tithyma- 
lus palustris fruticosus Vaill. Paris. p. 
192. 

Nad Wieprzem; tudziez kolo Eomzy przy wsi Je- 
dnaezewie nad Narwia, w miejscach bagnistych, 

Kwitnie w czerw. lipe. 2| 
Najwiekszy z naszych tego rodzaju gatunków, bo czasem prze- 

szlo dwa lokcie wysoki. Na piérwszy rzut oka ma niby niejakie 

do maléj wiérzby podobiertistwo. Korzer gruby, galezisty, twardy, 
niemal drzewiasty, brunatny, wypuszcza pospolicie kilka lodyg 

-walcowatych, gladkich, grubosci prawie malego palca, pojedyn- 
czych, w s$rodku wydrazonych, w górze dosé gesto li$ciami okry- 
tych, u dolu brunatnawych i bliznami po opadlych lisciach ozna- 
czonych. Liscie rozrzucone , bezogonkowe , lancetowate lub ja- 
jowo-lancetowate, cokolwiek $Spiczaste lub prawie-tepe, zupelnie 
gladkie, okolo 3 lub 4 cali dlugie, a !/ —1'/ cala szérokie, 
z wiérzchu ciemno-zielone lub zóltawe, pod spodem bledsze, ze- 

berkier s$rodkowém, podluzném i poprzecznemi zylkaini oznaezo- 

ne. Z katów li$ci wyrastaja w górze galezie, pod ostrym katem 
rozwarte, zwykle bezkwiatowe, szczuplejszym 1 krótszym lisciem 
osadzone. Baldaszek 6— 1O0promienisty. Przysadki dolne sa ja- 
jowato-podluzne lub eliptyczne, tepe, do li$ci podobne; okrywki 
sg rozszerzone, okraglawo-Jajowate, niekiedy w nasadzie prawie 

sercowate. Przyrostki eliptyezne 1 cale. Szyjki widelkowato-roz- 
dwojone, o bliznach paleczkowato-zgrubialych. Glówki pylkowe 
sa modro-zielonawéj barwy, a ich pylek zlocisto-lSniacy. Torebka 
wielka, po dojrzeniu drobniutkiemi brodawkami okryta. Ziarna 
niemal walcowate, zupelnie gladkie i równe. Krocker pisze, ze 
sok z tego gatunku skuteczniéj niz z innych wygubia brodawki 

na. ciele. 
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408. NAJAS. JEZIERZA. 

Kwiaty bezszypulkowe, w katach liSei zwykle pojedyn- 
ezo umieszezone. Awiat mez. ma precik 1, pochewka, dwu- 

konezata otulony; gtówke pylkowa, bez nitki, 4graniastq, 

w wierzelolku konezykowata, 4komórkowa, ezterema sScia- 
natni odwinionemi pekajaea. Awiat. Zeris. nagi (bez pochew- 
ki), ma zawiazek pojedynezy, bezszypulkowy; szyjke krót- 

ka, we dwie lub trzy blizny przedluzong. Torebka orzesz- 
kowata , 1ziarnowa, gladka. 

964. N. wAJOn: foliis lineari-lanceolatis dentatis planis, va- 
(J. wieksza) ginis foliorum integerrimis, fructibus elli- 

pticis. 
Najas major Ath, Germ. Il. 499. DC. 

Flor. fran. n. 1466. Spreng. Syst. HII. 808. 
Schlech. Berol. l. 498. .B.F. Coinp. Flor. 
Germ. ll. 456. Kunth, Flor. Berol. II. 307. 

Dietrich, Flor. March. 188. Najas marina 
Lin. Spec. Plant. 1441. N. fluviatilis La- 
mar. Enc. YV , p. 416. N. monosperma et 
tetraspermia Willd. Spec. IV. 331. N. mu- 
ricata T'uill. Flor. Paris. lttnera Najas 
Gmel. Flor. Bad. Fluvialis folüs angustis 
dentatis Vall. Paris. p. 54. 

W jeziorach Gostyüskich i w Gople. Kwitnie 
w lipcu, sierpniu. (*). 

Wodna ta roslina jest ciemno-zielonego koloru , cala gladka 
i miekka. Dorasta kilku cali wysokosci. :Lodygi ma liczne,, dwu- 
dzielne, walcowate, puszezajace u dolu dlugie, pojedyneze, na- 

ksztait wlókien korzonki. Liscie geste, przeciwlegle, bezogonko- 
we, !/,—1 cala dlugie, szezuple, prawie równowazko-lancetowa- 

te, z obudwu stron lJekowato w zabki ostro-konezate wyciete, 

a w wiérzcholku 3 zabkami zakoüezone, nasada pochewkowata 

pret otulajace. Kwiaty w katach li$ci osadzone, drobne. Torebki 
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jajowato- podluzne, $piezaste, szezatkami blizo uwierezone, bez- 
szypulkowe, gladkie. Ziarno Jjedno, waleowate, po obu koncach 
Spiczaste. 

409. ZANNICHELIA. ZAMETNICA. 

Kwiaty bezszypulkowe, pojedynezo w katach lisei wy- 

rastajqgce, w nasadzie blonkowata, przysadka, opatrzone. 
Awiat mez. okryeie Zadne. Preeik jeden o glówce jajowateéj, 

cztero- (podlug niektóryeh dwu-) komórkowéj i uitce dlugiéj , 
walcowatéj, szezupléj, prosto-wzniesiouéj. Zejisk. okryeie 

dzwoneezkowate, 3zabkowe. Zawiazków 4— 6, stulunyeh, 

szyJek tylez, trwalych, o bliznach jajowatyeh, plaskieh.. T'o- 

rebek 4 — 6, jeduoziarnowyel, skos$no-podluzuycl, plaskich, 
nieznacznie garbato - zgietycli, szyjka pochylona, uwienezo- 

nych, na grzbiecie zinarszezkami okrytych. 

965. Z. PALUSTRIS: caulibus filiformibus articulatis, foliis op- 

(Z. blotna) ^ positis angustis linearibus , stipulis latis 
membranaceis connatis. 

Zannichelia palustris Lin. Schk. Handb. 
III. p. 218, iab. 280. — Willd. Spec. IV. 
181. Pollich, Palat. n. 866. Gaertn. de 

fructib. I. 1, tàb. 19, fig. 6. Roth, Germ. 

II.420. DC. Flor.fran.n. 1869. Schlech. 

Berol. Y. 458. Kluk, Dykc. III. p. 177. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 1V1, fig. 912. 

Kunth , Flor. Berol. IT. 308. 

Przytrafia sie w jeziorach 1 w rowach blotnistych 
(Znajdowalem ^w okolicach Rajgroda.).  Kwitnie 
w lipc. sierp. 

Jestto wodna roslina, o lodydze delikatnéj, slabé], miekkiéj, sta- 

wowatéj, widelkowato-rozgalezionéj. Liscie ma równowagzkie, 

prawie-nitkowate, wietkie, nizsze naprzeciwlegle, wyzsze po kil- 
ka w ksztalcie wiazek zebrane i w nasadzie malenka, blonkowata 
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pochewka otoczone. Kwiaty sa drobne, w katach galazek i mic- 
dzy lisciami wyrastajace, w pochewce zawarte. Kwiat mezki okry- 

cia nie ma; .sklada sie z jednego tylko precika, którego nitka z po- 
ezatku bardzo krótka, pózniéj znacznie sie przedluza. Glówka pyl- 
kowa jajowata, zólta, cztérema rowkami wpodluz oznaczona, 
4komórko wa. Kwiat Zeüiski otoczony jest kielichem dzwoneczko- 
watym, w wiérzcholku 3zabkowym, z poezatku bialawym, pó- 
zniéj w rdzawy kolor przechodzacym. Slupków ma zwykle 3, eza- 
sem 6, od kielicha dluzszych; szyjka krótka, ukosna, blizna duza, 
jajowata, tepa i plaska. Torebki sa prawie bezszypulkowe, sko- 
sno-jajowato-podluzne, u dolu nieco szezuplejsze, plaskawe, tro- 
che garbato -skrzywione; brzeg ich zewnetrzny ma drobniutkie 

naksztalt zabków zmarszczki, a wiérzcholek pochylona sz yjka jest 

uwienczony. 

Rzed trzyprecikowy (Triandria). 

410. TYPHA. OZYPAZKA. 

Kwiaty mezkie powyzej Zenskich nmieszezones wszysi- 
kie w klos wiérzeholkowy, waleowaty, nader gesto-zebrane. 

AMezk. okrycie pojedyneze. niewyrazne. w ksztaleie wlókien. 
Nitki preeikowe niemal dlugosei okrycia; na kazdéj 3 glów- 
ki podluzne, 2komórkowe, zwisle. Zerisk. okryeie Zadne (lub 
w postaei wlókien). Zawiazek szypuleezkowy; szyjka poje- 
dyueza; blizna dluga, jezyezkowata, trwala. Owoe suchy, 

Jednoziarnowy (cariopsis), jajowaty. szyjka uwienezouy 

i wsparty na szypulee nitkowatéj, bardzo dlugiemi wloskami 

od nasady do Srodka, naksztalt pnchu otoezonéj. 

966. T. rATIFOLIA: folis linearibus planis caulem florige- 
(O.szerokolisciowa) rum superantibus, spica mascula fe- 

mineaque approximatis utrinque cy- 
lindrica. 

Typha latifolia Lin. Willd. Spec. IV : 
p. 19". Pollich , Palat. n. 810. Scop. 
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Carn. n. 1144. Gaertn. de fructib. T. p. 
8, tab. 2. Schk. Handb. YII. p. 223, 
tab. 281. Spreng. Syst. IIT. p. 890. 
DC. Flor. fran. n. 1805... Schlech: .Be- 
rol. 145. Bess. Gal.I. 239. Kunth, Flor. 
Berol. 1. 303. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

178, f. 9T. Dietr.. F!or. March. p. 

118. Wimm. Siles. Y. 352. 'Typha fo- 
lis subensiformibus, spica mascula 
faemineaque approximatis Lin. Flor. 
Suec. n. 830. "Typha palustris major 
Vail. Paris. p. 197. Palki: Typha 
aquatica vel palustris Syren. stron. 133. 

Rosnie na bagnach i nad brzegami rzék i stawów. 

Kwitnie w lipe. sierp. (3) 
Ozypalka szérokolisciowa czyli wieksza, dorasta znaeznéj wyso- 

kosci, ezesto bowiem wzrost ludzki przewyzsza. Korzet ma pérzo- 
waty, niby ze stawów utworzony; lodyge prosto-stojaca, walcowa- 
ta, sztywna, zupelnie pojedyncza, w górze naga 1 gladka, u dolu 

li$cista. Jé] li$cie sa bardzo dlugie, wzniesione, przeszlo pól cala 
szérokie, pod spodem nieco wypukle, blado-zielonawe, gladkie. 
Klos wiérzcholkowy, walcowaty, w postaci palki lodyge zakonieza; 
ieüski nizé] polozony, zgrubialy, dluzszy (5— 8 cali dlugi), z po- 
ezatku brudno-zielorawy, póznié] ciemno-brunatny, prawie czar- 
ny; mezki jest nieco szczuplejszy, krótszy, brudno-zólty, na wiérz- 
cholku tamtego osadzony 1i zupelnie z nim zetkniety. Liscie ozy- 
palek zdatne sa na maty 1 do pokrywania dachów. 

967. T. ANGUSTIFOLIA: foliis linearibus inferne subcanali- 
(O. wqzkoliáciowa) | culatis caulem florigerum superan- 

tibus. spica mascula a foeminea 
remota. 

Typha angustifolia La. Willd. 
Spec. IV. p. 198. .Pollich, Palat. n. 
871. Scop. Carn. n. 1145. Ho[fm. 
Germ. II. 250. Roth, Flor. Germ. 
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II. 471. Schk. Handb. MI. p. 223, 

tab. 281. Spreng. Syst. 1I. p. 890. 
JDC. Flor. fran. n. 1806. Schlech. 
Derol. Y 459. Kluk, Dykc. I1. 142. 

-bess. Gal. II. 232. — Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 178, fig. 918. Dietrich, 
Flor. March. 418. Wimm. Siles: 1. 

352. Typha foliis semicylindricis, 
Spica mascula foemineaque remo- 

tis Lin. Flor. Suec. n. 829. 'Typha 
palustris clava gracili Vaill. Paris. 
q»19939. 

Rosnie w tychze miejscach co 1 gatunek poprze- 
dzajacy, 1 w tymze czasie kwitnie. 2] 

Mniejszy i we wszystkich czesciach szezuplejszy. Ma liscie przy 
nasadzie niemal rynienkowate, ledwie na cztéry linie szérokie, si- 

no-zielone, lodyge kwitnaca przewyzszajace. Klos szezuply, wal- 
cowaty, téjze co u poprzedzajacego barwy, lecz mezki osadka na- 
2a, okolo pól cala dluga od zeüskiego oddzielony. 

411. SPARGANIUM. JEZOGZÓWKA. 

Kwiaty mezkie powyzéj. Zenskich; wszystkie zebrane 
w klosy kuliste, odosobnione. MezÁ. precików 3; kazdy w na- 
sadzie luszezka, od precika krótsza, opatrzony. Glówki pylk. 
podluzne, 2komórkowe. Zezisk. okryeie 3-(czasem4-) listkowe, 
luszezkowate, slupek 1 otaezajace. Zawiazek jajowaty; szyj- 

ka krótka, pojedyneza. Blizna pojedyneza lub podwójua, je- 
zyezkowata, spiezasta, do boku szyjki przyrosla , trwala. 
Owocem pestkowiec suchy, 1 lub 2ziarnowy, gruszeczkowa- 

ty, szezytowato-zakonezony. : 

968. S. RAMOSUM: caule erecto ramoso, foliis basi trique- 

(J. galezista) | tris lateribus concavis, stigmate lineari. 

Tom H. 68 
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Sparganium ramosum Smith. Willd. 
Spec. IV. p. 199. Schk. Handb. YII. p. 
224, tab. 282. Roth, Germ. II. 468. DC. 

Flor. fran. n. 4808. Hoffm. Flor. Germ. 
Il. 187. Bess. Gal. II, 232. ILorek, Flor. 

Prüss. tab. 178, fig. 919. Schlech. Berol. 
I. 459. Spreng. Syst. IlI. p. 832. .Die- 
trich, Flor. March. 119. — Wimm. Siles. 

I. 353. Sparganium erectum var. o. Lin. 
Spec. 1318. Sparganium ramosum Vaill. 
Paris. p. 189. .Wileze bobki: Sparga- 
nium Syren. stron. 1288. 

Rosnie nad brzegami rzék, w rowach, w strumie- 
niach, w stawach, w miejscach blotnistych. Kwitnie 
w lipe. sierp. 21 

Ma lodyge prosto-stojaca, walcowata, gladka, na ETC lub trzy 
stopy wysoka, u dolu pojedyneza, w górze wiéchowato-rozgale- 
ziong. Liscie naprzemianlegle, wzniesione, równowazkie (okolo 

pót cala szér.), $piczaste; dolne sa dluzsze, wyzsze stopniowo kró- 

tsze; wszystkie gladkie, w nasadzie rynienkowate 1 prawie trój- 
graniaste, nieco pret obejmujace. Z nasady li$ci wyrastaja galazki 
walcowate, nieco pogiete. Klosy kuliste, bezszypulkowe; na kazdéj 
galazce zeriskich w liczbie 1—93, nizéj polozonych i wiekszych; me- 
zkich za$ od 8 do 12, znacznie mniejszych, wyzé], niby groniasto- 

osadzonych. Zefüskie glówki, okryte gestym, $piczastym owocem, 
Jakby kolcami zdaja sie byé najezone. 

969. S. srMPLEX: caule erecto simplici, foliis basi trique- 
- (J-pojedyncza) tris lateribus planis, stigmate lineari. 

Sparganium simplex SmuUuh. Wild. 
Spec. IV. p. 199. Roth, Germ, 1I. 469. 
Schk. Handb. III. p. 225, tab. 282. DC. 
Flor. fran. n. 1809. Pers. Syn. II. 533. 
Spreng. Syst. III. 832. ScMech. .berol. Y. 
460. HofWm. Germ. lI. 187. Bess. Gal. 
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IL. 232. Lorek, Flor. Pruss. tab. 178, 

f. 980. Dietrich, Flor. March. 119. 

Wimm. Ses. Y. 353. Sparg. erectum 
Q non ramosum Lin. .Flor. Suec. n. 831. 

Sparganium non ramosum Vaill. Paris. 
p: 189. 

hosnie w tychze miejscach eo poprzedzajaey ga- 
lunek 1 w tymze ezasie kwitnie. ^]. 

Bardzo podobny do poprzedzajacego 1 od Linneusza za odmiane 
uwazany. Jest nieco mniejszy i szezuple]szy. Odróznia sie li$ciem 

wezszym, trawiastym, przy nasadzie bardziéj plaskim, a szezególnié] 
lodyga czyli glówna osadka, która jest zupelnie pojedyneza. Wszy- 
stkie glówki kwiatowe sq bez szypulek, naprzemianlegle; najnizsze 
tylko zeriskie, à szypulkowe. 

Uwaga. Jezoglówka plywajaca (Sparg. natans .L.), któré] To- 
dyga jest pojedyneza, li$cie plaskie, nigdzie dotad nie dala mi sie 
widziéc. 

412. ZEA. KUKURYDZA. 

Kwiaty mezk. w wiéche wierzeholkowa zebrane. Kie- 

lich 2plewowy, 2kwiatkowy. Korona 2plewkowa, bezostna, 

Kwiaty Zensk. na osadniku waleowatym, pochwa, lisciasta, 

otulonym , w ksztaleie klosa skupione. Kielich 2plewowy, 
Ikwiatkowy. Korona 2plewk. wpólprzezroezysta. Szyjka nit- 

kowafa, bardzo dluga, zwieszona. Ziarna okraglawe, glad- 
kie, w klos waleowaty rzedami podluznemi $Scisle ulozone 

i niby w jego o$ $rodkowa, wrosle. 

970. Z. MAYs: foliis integerrimis. 
(K. zwyczajna) . Zea. Mays Lin. Willd. Spec. IV. p. 200. 

Schk. Handb. III. p. 225, tab. 283. Pers. Syn. 
533. Spreng. Syst.I. 238. Mays Zea Gaertn. 
de fructib. Y p. 6, tab. 1. .DC. Flor. fran. n. 
1694. Zea vulgaris Miller. Mays americana 
Baumgarten. Mays vulgaris Seringe. Psze- 
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nica turecka: Frumentum turcicum Syren. 

stron. 961. 

Pochodzi z Ameryki poludniowéj. U nas gdzie- 
niegdzie w maléj ilo$ci sig uprawia.  Kwitnie w le- 
cie. (3) 

Kukurydza, zwana takze pszenica turecka, dorasta kilku stóp 

wysokosci. Jéj ZdZbla sa proste, grube, pelne, pochewkami liscio- 
wemi okryte. Liscie lancetowato-równowazkie, $piezaste, dlugie 
i szérokie, rozlozyste, na powierzchni górnéj równie jak i na po- 
chewkach wlosem rzadkim, miekkim, mniéj lub wiecéj okryte. 

Mezkie klosy tworza na wiérzcholku obszerna wiéche; sa dlugie» 

szczuple i równowazkie. Kielich sklada sie ze dwóch jajowo-lan- 
cetowatych, spiczastych, ezerwonawych lub zielonych, na brzegu 
biala blonka obwiedzionych plew; obejmuje dwa kwiatki, z któ- 
rych kazdy ma po dwie biale, blonkowate plewki i trzy preciki; 
zewnetrzna plewka jest nieco dluzsza 1 bardziéj $piczasta. Osadki 
iszypulki sa omszone. Kwiaty zeüskie ponizéj mezkich w katach 
liéci umocowane; tworza klosy bezszypulkowe, pochewkami liscio- 
watemi okryte; szyjki maja bardzo dlugie, nitkowate, zwisle, om- 
szone. Dojrzaly klos jest wielki, podluzny, waleowaty; sklada sie 
z licznych, okraglawych, nieco splaszezonych, gladkich, wielkosci 
prawie malego grochu nasion, które podluznemi rzedami gesto 
do osi $rodkowé] sa przymocowane. 

Odmiany tego zboza sa liczne, mianowicie co do ksztaltu, wiel- 
kosci 1 koloru nasion, które bywaja zólte, bialawe, fioletowe, czer- 

wone, czarniawe, albo pregowane. Niekiedy kdos zeüiski Jest gale- 

zisty; czasem miedzy kloskami mezkiemi obopleiowe sie znajduja. 
(O hodowaniu i rozmaitém uzyciu kukurydzy: Ogrodnictwo Zigry 
I. 11. Kluk, Dykc. UT. 111. Oczapowski, Poczgtki gospodar. .Bür- 
gera. II. 69. Wyzycki, Zielnik. 1. 252.). 

413. CAREX. TURZYCA. 

Klosy podluzne, okraglawe lub jajowate, jednopleiowe 
lub spólno-pleiowe, zlieznych plew 1kwiat. dachówkowato- 
ulozonych uformowane. AMezk. okryeie jest plewa pojedyn- 

eza, laneetowata, lub jajowata, spiezasta, albo tepa, wklesta 
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itrwala. Precików trzy, wysunionych, majacych nitki wló- 
kienkowate, glówki równowdazkie, dlugie. Zezisit. okrycie po- 
dwoójne; zewnetrzne jest takaZ jak w mezk. plewa; wewnetrzne 

pecherzykowate, w wiérzeholku otwarte, zawiazek otaezajace. 

Szyjka jedna: blizn dwie lub trzy, dlugieh , szydelkowatych , 
piórkowato-omszonych. Ziarno jeduo, zwykle trójgrauiaste , 

Ww okryeiu wewnetrzném , zwiekszoném, dzióbkowato - spi- 

ezastém, gladkiém lub kosmatém zamkniete. 

Uwaga. "Turzyce, z postaci do traw podobne, rosna zwykle na 
wilgotnych lakach, w lasach mokrych, nad brzegami rzék, jezior, 
stawów, na bagnach i trzesawiskach, gdzie czesto liczne i geste 
kepy tworza; mala liczba gatunków trafia sie na suchych, piaszezy- 

stych i plonnych gruntach. Korzeüt maja pospolicie pérzowaty, dlu- 
gi, széroko pod ziemia rozpostarty. U wiekszéj liczby gatunków 
Zdzbla (Todygi) sa trójkaüiciaste, szorstkie; li$cie szezuple, trawia- 
ste, twardawe, po brzegach takze ostre. Ziarna (czyli owoce) gesto 
w klosach skupione, zazwyezaj drobne (wielkosci mniéj wiecéj 
nasienia konopnego), jajowate lub podluzne, czasem okragla- 
we lub odwrotnie - jajowate, trójgraniaste albo soczewkowato-pla- 
skie, z powierzchnia juz giadka1]léniaca, juz kutnerem lub wlo- 

skami pokryta. Sa bloniaste i kolor maja pospolicie zielony, zólta- 
wy lub brunatny. Wiérzcholek ziarna przedluza sie ezesto w krótki 
dzióbek, pojedynezy lub widelkowato-rozdwojony. Gatunki tego 
rodzaju sa bez watpienia u nas liczne, ale ich zdeterminowanie do- 
syé Jest trudne, z przyczyny. znaeznego ich podobieristwa do siebie. 
Trzeba uwazaé indywidua w róznéj porze ich trwania, zeby wszy- 
stkie cechy gatunkowe wyczerpnaé i poznaé je niemylnie. Do- 
kladne ryciny niemala w téj mierze przynie$ó moga pomoc. Tu- 
rzyce tu opisane rozdzielamy na dwa dzialy, stosownie do liezby 
blizn kwiatowych; u jednych bowiem gatunków jest ich statecznie 
po dwie, u drugich po trzy sie znajduje. Kazdy dzial prócz tego 
obejmuje mniejsze poddzialy, a róznica miedzy niemi zasadza sie 
na liczbie klosów, na rózném osadzeniu kwiatów mezkich wzgle- 

dem zeüskich w kloskach spólno-pleiowych, na jakosci owocu, czy 
ten Jest gladki lub kosmaty i t. p. 
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l. Blizn dwie (Viznea BeitlinbsA y 

a) Klos jeden, pojedynczy, wuerzcholkowy, o kwiatach 
jednop leiowych. 

9771. C. pioICa: radice repente, culmo subtriquetro laevi, 
(T. oddzielno- foliis angustis laevibus, spica solitaria dio- 

kwiatowa) ica, stylo bipartito, fructibus erectiusculis 
ovatis nervosis obtusis margine superne 
serrulato-scabris. 

Carex eod rc, Cabo, p. 14, 
tab. A. nr. 1, tab. Q. nr. 2, tab. W. m. 2. 
Willd. Spec. IV. p. 207. Roth, Germ. II. 
426. Hojm. Flor. Germ. 1L. 188. DC. 
Flor. fran. n. 1695. Pers. Syn. II. 534. 
Spreng. Syst. MIL. p. 806. —Schlech. .De- 
rol. T. 461.  Lorek, Flor. Pruss. tab. 119, 

fig. 982. Kunth, Flor. Berol. 1I. 330. .Die- 
trich, Flor. March. 91. .Wimm. Sues. I. 

397. Carex spica simplici dioica Lin. Flor. 
Suec. n. 883. C. Linnaeana Jost. Vignea 
diolca Jieich. 

Przytrafia sie czasem na lIakach wilgotnych, blo- 

tnistych, torfowatych. Kwitnie w maju i ezerw. ^]. 
Ma korzeüi delikatny, pérzowaty. Zdibla 4— 96 cali wysokie, 

prosto-stojace, szezuple, trójkarciaste, gladkie. Liscie wzniesione, 
waziutkie, rynienkowate, gladkie, zdzblom wyrównywajace. Klos 
pojedynezy, wiérzcholkowy; mezki najwiecé] na pól cala dlugi, wal- 
cowaly, równowazki, wzniesiony, z plew rdzawo-zóltych, na brze- 
gu blonkowatych, w posrodku smuga zielona oznaczonych uformo- 
wany. Zeüski klos jest krótszy, bardziéj jajowaty, mianowicie 
podezas dojrzewania owocu; sklada sie z plew szerszych, jajowa- 

tych 1 tepych. Owoce jajowo-trójgraniaste, od plew nieco dluzsze, 
konczate, troche rozwarte, w wiérzcholku na kantach drobniutko 

pilkowane. W okolicach Radomia czesto ten gatunek znajdowalem. 
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b) Kos z klosków skupionych utworzony; $rodkowe kloski 
mezlae. 

972. C. INTERMEDIA: radice repente, culmo triquetro angu- 
(T. posrednia) lis scabro, foliis latiusculis, spica oblon- 

ga, spiculis oblongis, superioribus et 
inferioribus femineis, intermediis ma- 

sculis, squamis lanceolatis acutis, 
fructibus: ovato-oblongis compressis 
attenuato - rostratis , mareine ciliato- 

scabris, rostro bifido. 

Carex intermedia Goodenough. Schk. 

Caric. p.24. tab. B. nr. 1. Willd. Spec. 
IV. p. 124. Hoffm. Germ. II. 192. 
Hayne, Avzneig. V. tab. 8. Pers. Syn. 
II. 536. Bess. Gal. II. 239. Schlech. 
Berol. 1. 462. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
180, f. 98. Spreng. Syst. III. p. 812. 
Kunth, Flor. Berol. 1L. p. 332. Carex 

disticha Hudson. DC. Flor. fran. m. 
1703. Dietrich, Flor. March. 93. 
Win. Siles. Y. 399. C. spicata Pol- 
lich, Palat. n. 815. C. arenaria Leers. 
C. multiformis 7uill. Flor. Paris. p. 
419. Vignea intermedia Jechenb. 

. Na lakach wilgotnych, nad brzegami bagien, ko- 
lo rowów irzék. Kwitnie w maju 1 czerwcu. ^? 

Ma korzeü dlugi, gleboko pod ziemia rozposciérajacy sie. 
fdiblo proste, szezuple, trójkaüeiaste, na kantach troche szorstkie, 
w górze zupelnie nagie, u dolu li$ciami pochewkowatemi okryte, 
na stope lub póltory wysokie. Li$cie sà równowazkie, rynienko- 
wate, w wiérzcholku prawie trójkanciaste, po brzegach i pod spo- 
dem na Zeberku wstecznie szorstkie, zreszta gladkie. Klos podlu- 
ny, wiérzcholkowy, brunatno-rdzawy, okolo2 cali dlugi, z licznych, 
krótkich, jajowatych, nieco plaskawych, tepych klosków zlozony; 
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z tych wiérzcholkowy klosek, i najnizsze nieco oddalone, sa zei- 
skie; érodkowe za$ mezkie. W nasadzie kazdego znajduje sie przy- 
sadka jajowata, Spiczasta, przy najnizszym wieksza i szczecinia- 
stém, dosyé dlugiém przedluzeniem zakoüezona. Plewy sa jajowa- 
te, $piczaste. Owoce jajowato-podtuzne, brunatne, w wiérzcholku 
w dzióbek krótki, rozdwojony zwezone, na grzbiecie wypukle 
i niewyraznie LySowdHO, pod spodem plaskawe, od plew cokol- 
wiek dluzsze. 

c) Kloski gesto-skup?ne, spólno - plciowe, o kwiatach 
w wierzcholku mezkich. 

973. C. vuLPINA: radice fibrosa caespitosa, culmo acute- 

( T. gestoklosa) triquetro superne scaberrimo , foliis la- 
tis margine seabris, spicis compositis, 
spiculis crebris oblongis androgynis api- 
ce masculis, inferioribus bractea foliacea 

suffultis, squamis cuspidato-acuminatis, 
fructibus ovatis divergentibus nervosis, 

rostro longo latoque bipartito margine 
serrulato- Scb: 

Carex vulpima Zn. Sol. Caric. p. 
25. tab. C. nr. 10. Willd. Spec. IV. p. 
231. Roth, Germ. YI. 428. Scop. Carn. n. 

1169. DC. Flor. fran. n. 1105,et Suppl. 
p. 288. Pers. Syn. V. 537. Bess. Gal. M. 
240. Hoffm. Germ. 1I. 192. Schlech. .Be- 
rol. l. 464. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

180, f. 990. Kunth, Flor. Berol. Il. p. 
339. Dietrich, Flor. March. 94. Wimm. 

Siles. I. 399. Carex spica supradecom- 

posita inferne laxiore, spiculis androgy- 

nis ovatis sessilibus glomeratis superne 

masculis Lin. Plor. Goat n. 888. C. spi- 

cata 'huill. Flor. Paris. p. 480. Vignea 

vulpina  Zeichenb. 
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Na lakach wilgotnych, kolo bagien pospolita. 
Kwitnie w maju 1 ezerweu. 2| 

Jeden z wiekszych tego rodzaju gatunków, i do dwóch stóp 
czasem dorasta. Ma korzeá twardy, prawie drzewiasty, licznemi 
opatrzony wlóknami. f[dibla kepiaste, prosto-stojace, twardawe, 
w wiérzcholku zwezone, doskonale trójkaüiciaste, o kantach pla- 
skich, prawie bloniastych, mocno szorstkich. Liscie na eztéry lub 
pieé linij szérokie, w wiérzcholku szczuplejsze, na grzbiecie i po 
brzegach szorstkie, zreszta gladkie, Zdzblom w czasie kwitnienia 

równe, i pochewkowato je u dolu otaezajace. Klos wiérzcholkowy, 
podluzny, zgrubialy, niekiedy troche przerywany, brudno-zólto-zie- 
lonawy, cal lub póltora dlugi. Kloski liczne, bezszypulkowe, jajo- 
wate, tepe, w nasadzie mala, blonkowata przysadka otoczone, 

a która przy nizszych kloskach przedluza sie w szezecine szorstka, 
kloskom wyrównywajaca. Plewy sa jajowate, mocno $Spiczaste, 
gladkie, smuga zielonawa na grzbiecie oznaczone. Owoce jajowa- 
te, w dzióbek po brzegach szorstki, w wiérzcholku rozczepany, 
zweiajace sie; zewnetrzna ich powierzchnia jest wypukla, rysowa- 
na, wewnetrzna plaska. Caly owoc od plewy jest dluzszy, po doj- 

rzeniu nieco odchylony. 

974. C. MURICATA: radice fibrosa caespitosa, culmo triquetro 

(T. najezona) angulis seaberrimo, foliis angustis mar- 

eine scabris, spica subcylindrica squar- 

rosa subinterrupta, spiculis crebris ova- 

tis androgynis apice masculis , squamis 

oblongis acutiusculis. saepe mucronatis, 

fructibus divergentibus oblongis com- 

pressis, rostro longiusculo bifido mar- 

gine scabro. 

Carex muricata Lin. Schk. Caric. p. 

28, tab. E. Dd. nr. 22. Willd. Spec. 1V. 

p.234. Scop. Carn. n. X168. Roth, Germ. 

IL 430. Hoffm. Flor. Germ. ll. 194. 

Pers. Syn. VM. 538. Bess. Gal. 1. 242. 

SchMech. Berol. l. 465.  Lorek , Plor. 
Tom HH. 69 
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Pruss. tab. 180, fig. 922. Spreng. Syst. 
IIT. 810. Kunt^, Flor. Berol. 1I. p. 333. 
Wimm. Siles. L 399. Carex spiculis sub- 
ovatis sessilibus distinctis androgynis , 
capsulis acutis divergentibus spinosis 
Lin. Flor. Suec. n. 889. Carex cane- 
scens Leers. C. spicata Zudson. Vignea 
muricata eich. 

Nalakach, nad brzegami wód i bagien, w lasach 
wilgotnych. Kwitnie w.maju 1 ezerw. 2] 

Ma korzeü gruby, kepiasty, twardy, .liezném opatrzony wló- 
knem. Zdiblo prosto- stojJace, doskonale trójkanciaste, u dolu gla- 
dkie, w górze na kantach znacznie szorstkie, podezas kwitnienia 

na !/,—1 stope wysokie, pózniéj gdy owoce dojrzewaja, do wvso- 
kosci lokeia dochodzace. Liscie na 2—4 lin. szérokie, rynienkowa- 
te, S$piezasto-przedluzone, po brzegach i na grzbiecie szorstkawe, 
zreszta gladkie, od zdzbla kwitnacego dluzsze, pózniéj mniéj wiecéj 
krótsze. Klos jeden, na cal lub troche wiecéj dlugi, podlugowaty: 
sklada sie z kilku (5 do 8) klosków, okraglawych lub jajowatych, 
bezszypulkowych, gesto-skupionych lub troche odleglych. Dolne 
ich. kwiatki sà zeüskie, wiérzcholkowe mezkie. Kazdy klosek 
opatrzony jest w nasadzie przysadka mala, bloniasta, jajowata, 

gladka, podluznym oznaezona nerwem, który w wiérzcholku prze- ' 

diuza sie albo w krótki sztylecik, albo w szczuply, równowazki, 
szorstkawy róznéj dlugosci (od kloska czesto dluzszy)listek. Ple- 
wy jajowate, szezytowato-spiczaste, gladkie, brunatne, nerwem 

wydatnym, zielonym, w sztylecik szorstkawy przedluzajacym sie, 
w posrodku oznaczone. Owoce mniéj wiecéj poziomo rozlozyste, po- 
dluzno-jajowate, od plew nieco dluzsze i szersze, na grzbiecie wy- 
pukle, pod spodem plaskie, z obudwu stron gladkie, w górze 
zwezone w dzióbek, po brzegach drobno-zabkowany a w samym 

wiérzcholku nieznaeznie rozdwojony. 

$15. C. DIVULSA: radice fibrosa, culmo triquetro angulis 
(T. przerywana) scabro, spica basi subramosa, spiculis 

ovatis superne masculis, inferioribus 

remotis bracteatis, fructibus erectiuscu- 
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lis ovatis plano convexis 2dentatis mar- 
ginatis glabris. 

Carex divulsa Goodenough. Schk. Ca- 
ric. p. 28, tab. Dd. nr. 89. Willd. Spec. 
IV. p. 285. Hoffm. Germ. Yl. 194. Pers. 
Syn. II. 538. Bess. Gal. II. 241. .DC. 
Flor. fran. n. 1101. .B.F. Comp. Flor. 
Germ. Il. 466. Carex canescens Zud- 
son. Vignea divulsa AZeichenb. 

Znajdowalem ten gatunek na mokrych lakach 
w okolicach Szezuezyna i Yu Kwitnie w maju 
| czerwcu. ^] 

Korzen wlóknisty. Zdiblo szczuple, w wiérzcholku zwykle 

nieco pochylone, trójkaüeiaste, na kantach znacznie szorstkie, 
w górze nagie, u dolu lisciaste, na stope lub póltory wysokie. Li- 
$cie wazkie, rynienkowate, u dolu pochewkowato-pret otulajace, 

ma grzbiecie i po brzegach szorstkie czyli drobniutkiemi, w góre 
podanemi kolcami najezone, od zdzbla kwitnacego dluzsze. Klos 
na 2 cale lub nieco wiecé] diugi, przerywany; sklada sie z kilku 
klosków okraglawo-jajowatych lub podtuznych, z poczatku zbli- 
Zonych, pózniéj mniéj wiecé] odleglych. Wiérzcholkowe ich kwia- 
tki mezkie; nizsze Zeüskie. Jeden lub dwa najnizsze sa wieksze, 
podluzne, z kilku szezególnych, okraglawych klosków uformowa- 
ne i niekiedy krótko-szypulkowe. Plewy gladkie, $piczaste, ner- 
wem zielonym, wystajacym mna grzbiecie opatrzone. Owoce ja- 
jowo- podluzne, na grzbiecie wypukle, pod spodem plaskawe, 
.od plewki dluzsze, w dzióbek w wiérzcholku -rozdwojony i co- 
kolwiek po brzegach szorstki zwezone. Gatunek ten| turzycy do 
poprzedzajacego znacznie jest podobny; rózni sie jednak lodysa 
ilisciami. bardziéj szorstkiemi, klosem dluzszym, którego kloski 
dolne sa odleglejsze, a ostatni ezasem i przedostatni skladane, 
i ztad klos u dolu niby troche galezistym sie zdaje; nakoniec owo- 

cem mniéj odchylonym i po brzegach ww górze niezabkowanym. 

| 916. C. rTERETIUSCULA:radice fibrosa subrepénte, culmo 

(T. waleowata) ^ scabriuseulo inferne tereti superne 
obtuse-triquetro, foliis angustis mar- 
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gine scabridis, spica composita con- 
tracta, spiculis oblongis superne 
masculis, squamis lanceolatis (vel 
ovatis acutis), fructibus ovatis atte- 

nuato-rostratis, rostro brevi bifido 

margine serrulato-scabro. 
Carex teretiuscula Gooden. Schk. 

Caric. p. 35, tab. D. nr. 19, tab. T . 
nr. 69. Willd. Spec. IV. p. 244. 
Hoffm. Germ. I. 196. .DC. Flor. 
fran. Suppl. p. 289. Pers. Syn. 1I. 
539. Bess. Gal. 1I. 250. Schlech. Be- 
rol. l. 468. Kunth, Flor. Berol. 1I. p. 
334. Dietrich, Flor. March. 95. 
Wüimmer, Siles. Y. 400. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 181, fig. 991. Carex 
diandra Koth, Germ. IL 437. C. pa- 
nieulata var. 9 .Pollich. Vignea. tere- 
tiuscula Aeichenb. 

Przytrafia sig na bagnistych, torfowatych lakach. 
Kwitnie w maju, czerwc. 

Korzeüi wlóknisty. Zdzblo na stope lub póltory wysokie, u do- 
lu niemal walcowate, li$ciaste, w górze trójgraniaste, nagie. Li- 

$cie wazkie, wzniesione, T prawie dlugosei zdzbla, na 
brzegach i grzbiecie szorstkawe. Klos w postaci wiéchy Scisuionéj, 
podluznéj, na !/4—1 cal dlugiéój; sklada sie z klosków krótkich, 
jajowatych lub podluznych, bezszypulkowych, nieco spiezastych, 
w nasadzie przysadka Jajowata, sucha opatrzonych; najnizsza przy- 

.sadka w sztylet sie przedluza. Plewy jajowate, sSpiezaste, gladkie, 
rdzawo-brunatne, brzezkiem suchym, bialawym obwiedzione. Owo- 
ce jajowate, tegoz co 1 plewy koloru, na grzbiecie mocno-wypu- 
kle, z drugiéj strony plaskawe, po brzegach szorstkie, w dzióbek 

w wiérzcholku rozdwojony, przedluzone. 

971. C. PANICULATA: radice fibrosa dense caespitosa, culmo 
(T. wiechowata) triquetro superne scaberrimo, foliis 
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latiusculis margine scaberrimis, spica 
supra decomposita paniculata, spicu- 
lis creberrimis ovatis androgynis su- 
perne masculis, squamis ovatis acu- 
tiusculis, fructibus ovatis, rostro brevi 

bicuspidato margine serrato-scabro. 
Carex paniculata. Lin. Schk. Caric. 

p. 41, tab. D. nr. 20. oth, Germ. |I. 
436. Pollich, Palat. n. 882. Willd. 
Spec. IV. p. 244. Hoffm. Flor. Germ. 
II. 197. Pers. Syn. M. 539. Bess. Gal. 
II. 251. DC. Flor. fran. n. 1715. 
Schlech. Berol. Y. 468. Spreng. Syst. 
III. p. 818. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
181, fig. 998. Kunth, Flor. Berol. II. 

p. 934. Dietrich, Flor. March. 96. 
Wim. Siles. Y. 400. Vignea panicu- 
lata .Feiwhenb. 

Na bagnistych lakach. Kwitnie w czerwcu. 2]. 
Ma korzeüi duzy, drzewiasty, licznemi 1 grubemi wlóknami opa- 

irzony. Li$cie geste, kepiasto-wyrastajace, dosyé szérokie (okolo 
3 lin), rynienkowate, od zdzbla kwitnacego dluzsze, po brzegach 
i na grzbiecie znacznie szorstkie, zreszta gladkie. Zdibla prosto 
stojace, w nizszé] cze$ci pochewkami li$ciowemi okryte, w górze 
nagie, ostro-trójkaüiciaste, po kantach szorstkie. Klos wiéchowaty, 
podluzny, 2 do 4 cali dlugi; sklada sie z 8 do 12 klosów bocznych, 
naprzemianleglych, nieco odstajacych, dolnych dluzszych, górnych 
stopniowo krótszych. Kloski sa jajowate, tepe, bezszypulkowe. 
Przysadki i plewy podobniez jajowate, $piczaste lub sztyletowa- 
to-przedluzone, brunatno-rdzawe, blonka biala, sucha, wpólprze- 

zroczysta obwiedzione; nieco polyskujace sie. Owoce drobne, bru- 
natnawe, jajowate, z jedné] strony wypukle 1 niby wzdete, z dru- 
gié] plaskie, rysowane, gladkie, w górze blonka obwiedzione, 

| aw wiérzcholku w dzióbek dwuzabkowy przedluzone. 
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-d). Kloski mni£j wige£j liczne, spólnoplciowe , o kwiatach 
w wierzcholku Zeriskich. 

9778. C. REMOTA: radice fibrosa caespitosa, culmo gracili 
(T. rzadkoklosa) flaccido subtriquetro scabro, foliis culmo 

longioribus margine scabris, spicis lon- 
eissimis valde interruptis, spiculis 6— 

12 oblongis inferioribus remotis, singulis 
bractea foliacea longa suffultis, squamis 

oblongis acutis, fructibus ovatis, rostro 
longiusculo bifido margine serrulato sca- 
bro. 

Carex remota Jin. Schk. Caric. p. 58, 
tab. E. nr. 28. Willd. Spec. IV. p. 239. 
Scop. Carn. n. 1165. Roth, Germ. II. 433. 
Pollich, Palat. n. 818. .DC. Flor. fran. 
n. 1723. Hoffm. Germ.ll. 204. Bess. Gal. 
II. 243. Pers. Syn. II. 538. ScMech. Be- 
rol. Y. 466. ILorek, Plor. Pruss. tab. 181, 

f. 994. Kunth, Flor. Berol. 11. 338... Die- 

trich, Flor. March. 99.  Wimm. Sies. I. 
401. 

Przytrafia sig w lasach 1 gajach, w zaroslach, na 

miejscach nieco wilgotnych. Kwitnie w maju, ezer- 
wcu. 2| j 

Korzeá wlóknisty. Lis$cie waziutkie (okolo 2 lin. korzeniowe 

kepiaste 1 Zdblom kwitnacym wyrównywajace, kwiatowe (przy- 
sadki) naprzemianlegle, dolne dluzsze, Zdzblo przewyzszajace, wyz- 

sze stopniowo-krótsze, od klosków swoich znacznie dluzsze, : bez- 
pochewkowe; wszystkie sa rynienkowate, po brzegach i na grzbie- 

cie szorstkawe; najwyzsze w postaci przysadek szydlowato-szcze- 
einiastych, kloskom wyrównywajacych. Kloski malerikie (okolo 3 
lin. dl.), szezupte, bezszypulkowe, naprzemianlegle; podluzne, nie- 
co-Spiczaste, zielono-zóltawe, w katach li$ci umocowane; najniz- 
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sze bardzo odlegle, wyzsze zblizone. Wiérzcholkowe ich kwiatki 
sa Zeüskie, dwubliznowe; nizsze sa mezkie, mniéj liczne. Plewy 
lancetowate, gladkie, zielono-zóltawe, smuga ciemnie]sza na grzbie- 
cie nacechowane. Owoce jajowate, od plew wieksze, nieco odchy- 
lone, po brzegach drobniutko-pilkowane, w krótki dzióbek roz- 

dwojony zwezone. Zdibla sa szezuple, wietkie, niewyraznie tepo- 
kariciaste, prawie walcowate, na stope lub nieco wiecéj wysokie. 

979. C. STELLULATA: radice fibrosa caespitosa. culmo tri- 

(T. gwiazdkowata) gono scabriusculo , foliis eulmum su- 
baequantibus angustis scabridis, spica 
brevi interrupta, spiculis subquater- 
nis remotiusculis subrotundis, squa- 

mis ovatis acutiusculis, fructibus ova- 

tis stellatim divergentibus subcom- 
pressis marginatis, rostro brevi bifi- 
do margine serrulato. 
Carex stellulata Gooden. Schk. Caric. 

|. 52, tab. C. mr. 14. Willd. Spec. IV. 
p. 236. Hoffm. Germ. 1I. 203. Bess. 

Gal. TI. 247. Spreng. Syst. MI. p. 809. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 181, fig. 999. 
DC. Flor.fran. n. 1122. Schlech. Be- 
rol. . 465. Kunth, Flor. Berol. YT. p. 
3306. Dietrich, Flor. March.98. Wim. 

Siles..T. 401. C. echinata oth, Germ. 
IL. 431. C. Leersii Willd. Prodr. C. 
muricata Zudson. Carex vulpina 
Lamar. Enc. MI. p. 383. Vignea stel- 
lulata Feichenb. 

Na lakach wilgotnych, blotnistych, torfowatych 

dosé ezesto. Kwitnie w maju 1 czerwcu. ^]. 
Korzeüi wlóknisty. Zdzbla okolo '/; stopy wysokie, kepiasto-wy- 

rastajace, wyprostowane, niemal pólwalcowate, na kantach przy 
wiérzcholku szorstkawe.  Liscie szezuple, kepiaste, nieco wznie- 
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sione, rynienkowate, po brzegach i na grzbiecie szorstkawe, od 

idzbla w ezasie kwitoienia troche dluzsze. Klos na '/—1 cali 
dlugi, wzniesiony, sklada sie ze 39—95 drobnych klosków, niemal 
bezszypulkowych , nieco rozsunionych , okraglawo - Jajowatych ; 
w nasadzie krótka, plewkowata przysadka opatrzonych, która przy 
najnizszym klosku liseiasto sie przedluza. Plewy Jajowate, zielona- 
wo-zólte, na brzegu bloniaste i bialawe. Owoce od plew dluzsze,. 
z jednéj strony wypukle. z drugiéj plaskawe, po brzegach w gó- 
rze szorstkie i w dzióbek rozczepany przedluzone, po dojrzeniu 
moeno-rozlozyste 1 niby gwiazdkowato w klosek zebrane. 

980. C. nBRIZOIDES: culmo triquetro scabro, foliis culmo bre- 
(T. drzqezkowata) vioribus angustis scabris, spicis subdi- 

stichis, spiculis linearibus ageregatis 
4—6, squamis oblongis obtusis, fructi- 
bus ovatis nervosis, rostro brevi subbi- 

fido margine serrulato-scabro. 

Carex brizoides Lin. Willd. Spec. IV. 
p. 233. Schk. Caric. p. 50, t. C. et t. U. 
nr. 12. Roth, Germ. II. 430. Scop. Carn. 
n. 1170. Hoffm. Germ. II. p. 202. DC. 
Flor. fran. n. 1120. Bess. Gal. II. 245. 

Pers. Syn. lI. 538. Spreng. Syst. III. p. 
810. Lorek, Flor. Pruss. tab. 180, f. 

991. Dietrich, Flor. March. 96. Wumm. 

Siles. |. 400. Vignea brizoides Aeichenb. 

W gajach, zaroslach, na lakach wilgotnych. Kwi- 
inie w maju 1 czerwcu. ^]. 

Korzei pérzowaty, wlóknami opatrzony i luskami podluznemi 
dachówkowato-okryty. Zdzbla prosto-stojace, szezuple, trójkancia- 
ste, na kantach szorstkie, w górze nagie, u dolu lisciaste, w cza- 
sie kwitnienia okolo !/ stopy wysokie, pózniéj znacznie wyzsze. 
Liscie szezuple (okolo 1 lin. szer.), wietkie, rynienkowate, na brze- 
gach i grzbiecie szorstkie, od zdzbla krótsze. Klos krótki, wiérz- 

cholkowy, z pieciu lub szesciu drobnych (2—3 lin. dl), podluznych, 

niemal waleowatych, niby dwurzedowo-osadzonych, blado-zielo- 
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nawych klosków zlozony. Przysadki sq maleükie, plewkowate. 
Dolny klosek odleglejszy jest zwykle od innych i ma przysadke 

: Szczeciniasto-przedluzona, ezesto od niego dluzsza. Plewy Jajowa- 
te lub jajowo-lancetowate, mniéj wiecéj Spiezaste 1 l$niace sie. 
Owoce jajowo-podluzne, na grzbiecie wypukle, pod spodem pla- 
skawe, niewyraznie smugowane, plewom prawie wyrównywaja- 
ce, w krótki, rozezepany dzióbek przedluzone, i blonka w górze 
rzesowata opasane. 

981. C. zLoNGATA: radice fibrosa caespitosa, culmo trique- 
(1. déugoklosa) tro, foliis culmo plerumque longioribus, 

spica elongata, spiculis subduodenis re- 
motiusculis cylindricis elliptico-oblongis 
androgynis, squamis ovatis acutis, fru- - 
ctibus oblongis, rostro brevi bidentato 
margine serrulato scabro. 

Carex elongata Lin. Schk. Caric. p. 

56, tab. E. nr. 25. Willd. Spec. IV. p. 
240. Pollich, Palat. n. 819. Roth, Germ. 

II. 434. Hoffm. Germ. 1I. 205. Bess. 
Gal. II. 248. .Schlech. Berol. I. 466. 
Pers. Syn. 1l. 539. Spreng. Syst. III. p. 
812. Lorek, Flor. Pruss. tab. 181, fig. 
995. DC. Flor. fran. n. 1124. Kunth, 
Flor. Berol. Il. p. 331. Dietrich, Flor. 
March. 99. Wimm. Siles. l. 402. Carex 
spieulis oblongis sessilibus remotis an- 
drogynis, capsulis ovatis acutis Lzn. Flor. 
Suec. n. 841. C. multiculmis Ehrhard. 
C. divergens T'huill. Flor. Paris. p. 481. 
Vignea elongata Zeichenb. 

Na Iakach blotnistych. I&witnie w maju 1 czer- 
wceu. 2| 

W yrasta kepiasto. Korzetüi ma wlókuisty, lazacy. Zdibla na 1— 

1'(, stopy wysokie, prosto-stojace, trójkariciaste, o kantach ostrych, 

Tom II. 40 
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szorstkich. Liscie równowazkie, szezuple (okolo póltory lin. szer.), 
wyprostowane zdzblom wyrównywajace, lub nieco od nich dinz- 

sze, twardawe, rynienkowate, po brzegach ina grzb'ecie troche 

szorstkie. Klos na 1—2 '/ cala dlugi, prosto-stojacy, równowazki. 
wiérzcholkowy, sklada sie z 8—10 klosków podluznych, naprze- 
mianleglych, zielono-brunatnawych, niemal waleowatych, bezszy- 
pulkowych; z tych dolne sa nieco rozsunione, a kazdy w nasadzie 
przysadka maleüka, plewkowata opatrzony; najn/Zsza taka przysad- 
ka niekiedy w ksztalcie szezeciny sie zweza. Plewy Jajowate, niemal 
tepe, na brzegu blonkowate, gladkie. Owoce jajowo-podluzne , 
szczytowate, nerwami podluznemi oznaczone, w v'iérzcholku szor- 
stkawe, i niewyrazuie 2zabkowe, od plew prawie dwa razy 
dluzsze. 

982. C. rEPoRINA: radice fibrosa caespitosa, culmo trique- 
Ge owalna) tro scabro, foliis culmo subbrevioribus 

latiusculis scabris, spica compacta, spi- 

culis subsenis subrotundo- ellipticis an- 

drogynis basi masculis, squamis oblon- 
gis acutis, fructibus ovatis subcompres- 
sis marginatis, rostro subbifido mar- 
gine scabriusculo. 

Carex leporina Lin. Roth, Germ. Il. 
497. Pollich, Palat. n. 814. Spreng. 
Syst. III. p. 811. .B F. Comp. Flor.Germ. 
II. 473. Dietrich, Flor. March. 91. Wimm. 

Siles. I. 401. Carex spica composita, 
spiculis ovatis sessilibus approximatis 
alternis androgynis nudis zn. Plor.Suec. 
n. 831. Carex ovalis Gooden. Schk. Caric. 
p. 46, tab. .B. mr. 8. Willd. Spec. IV. p. 
229. Hoffm. Flor. Germ. 1M. 199. Pers. 
Syn. IL. 537. Bess. Gal. Il. 246. Schlech. 
Berol. I. 468. .DC. Flor. fran. n. 1718. 

LLorek , Flor. Pruss. tab. 180 , fig. 989. 
Kunth, Flor. Berol. II. p. 326. 



M O N O-E C I A. 555 

Na lakach wilgotnych, kolo rowów blotnistych 
dosé ezesto. Kwilnie w maju i ezerweu. ^]. 

Ma korzerti wlóknisty, z którego w malych kepkach liscie i lo- 
dygi wyrastaja. Liscie sa równowazkie (przeszlo 1 lin. szer.), pla- 
skie, po brzegach szorstkie. Zdbla u góry nagie, od lisci dluz- 
sze lub im wyrównywajace, niekiedy skrzywione, trójkaniciaste, 
po kantach szorstkie, w ezasie kwitnienia okolo !/; stopy lub tro- 
che wiecéj wysokie, pózniéj znacznie wyzsze. Klos podluzny, 
wiérzcholkowy, brunatno zielonawy., okolo 1 cal dlugi, pospolicie 
z 5 lub 6 klosków, jajowatych lub owalnych, tepych, bezszypulko- 
wych, naprzemianleglych, zblizonych utworzony. Przysadki jajo- 
wo-lancetowate, do plew podobue lecz wieksze, od klosków kró- 

tsze; najnizsza jest szczeciniasto-przedluzona. Owoce podluzno- 
jajowate, rdzawe, plewom zaledwie wyrównywajace, rysowane, 
z jednéj strony wypukle, z drugiéj plaskawe, prosto-stojace, wa- 
ziutka blonka szorstkawa opasane i w dzióbek krótki, niemal 

2zabkowy przedluzone. 

* 983. C. SCHREBERI: radice repente, culmo triquetro scabro, 

(T. polna) ^ folis culmo brevioribus angustis sca- 
bris, spicis abbreviatis, spiculis ovato- 
oblongis aggregatis (4— 6) androgy- 
nis basi masculis, squamis oblongis 
cuspidatis, fructibus ovatis nervosis, 

rostro brevi bifido margine serrulato- 
scabro. 

Carex Schreberi Schrank, Flor. Ba- 
var. Willd. Spec. IV. p. 225. Schk, 
Caric. p. 48, tab. B. nr. 9. Hoff. Germ. 
II. 200. Bess. Gal. Il. p. 244. DC. 
Flor. fran. n. V719.. Schlech. Berol. I. 
463. Spreng. Syst. II. p. 811. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 180 , fig. 988. Kunth, 

' Flor. Berol. II. p. 335. Dietrich, Flor. 

Mawch. 91. Carex praecox Schreb. Roth, 
Germ. ll. 428. — Pers. Syn. II. 537. 
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Car. tenella T'nnll. Flor. Paris. p. 429. 
Vignea Schreberi Jieichenb. 

Rosnie na suchych polach, w zaroslach; na 
wzgórkach okolo dróg, w lasach. Kwitnie w kwie- 
Ld 1 w maju. ^] 

Ma korzei szezuply, walcowaty, nieco wlóknisty, lazacy. Zdzbla 
prosto-stojace, od !/; do 1'/; stopy wysokie, szezuple, tepo 3karicia- 
ste, u dolu pochewkowatemi li$ciami okryte, w górze bezlistne 
i cokolwiek szorstkawe. Liscie w góre podniesione, szezuple, 
zdzblom kwitnacym prawie-wyrówny wajace, rynienkowate, szy- 
dlasto-przedluzajace sie, w górze po brzegach szorstkie. Klos wiérz- 
cholkowy, wzniesiony lub nieco pochyly (!/,—1 cal. dlu.), sklada 
sie ze 4—6 klosków, walcowatych, pózn:éj jajowatych. bezszypul- 
kowych, zblizonych, naprzemiaulegle niby dwoma rzedami ulozo- 
nych, u dolu mezkich. W nasadzie kazdego kloska jest przysadka 
jajowata, $piczasta; najnizsza czestokroóé szczeciniasto- przedluzona. 
Plewy jajowo-lancetowate, szczytowato-zakoüiczone, rdzawe. Owoc 

. Jajowaty, plewie niemal równy, nerwisty, gladki; z jednéj strony 

plaski, z drugiéj wypukly, w wiérzcholku dwuzabkowy, zielon- 
kowato-brunatny. 

984. C. CANESCENS: radice fibrosa caespitosa, culmo trique- 
(T. siwawa) tro scabro, folüs culmo plerumque 

brevioribus, spica laxa, spiculis subse- 
nis ovatis (vel elliptico-oblongis) remo- 
tiusculis androgynis basi masculis, 
squamis ovatis acutiusculis, fructibus 
ovatis turgidis punctulatis rostro bre- 
vissimo integro. 

Carex ecanescens Jin. Spreng. Syst. 
III. p. 811. Roth, Germ. II. 435. Die- 
irich, Flor. March. p. 98. Wimm. Siles. 
I. 402. Carex spiculis subrotundis re- 

motis sessilibus obtusis androgynis, 

capsulis ovatis obtusiusculis Lin. Flor. 

Suec. n. 849. Carex curta Gooden. 
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Schk. Caric. p. 50,tab. C. nr. 13. Willd. 
Spec. IV. p. 241. Hoffm. Germ. 1I. 203. 
Pers. Syn. Yl. 539... DC. Flor. fran. n. 
1721. Schlech. Berol. Y. 461. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 181, f. 996. Kunth, 

Flor. Berol.lL. p. 338. C. Richardi 
Thwill. Flor. Paris. p. 482. C. tenel- 
la. Ehrh. C. cinerea Pollich, Palat. n. 

880. Vignea canescens fieichenjach. 

Na lakach wilgotnych, w lasach mokrych, rza- 
dzéj sie przylrafia.. Kwitnie w maju 1 ezerwe. ^|. 

Korzeá wlóknisty. Liscie kepiasto-wyrastajace, szezuple, $pi- 
czasto-zakonczone, plaskie, po brzegach szorstkie, sino-zielonawe, 
idzblom wyrównywajace lub nieco od nich krótsze. Zdibla od '/; 
do 1'/ stopy wysokie, prosto-stojace, ostro-trójkariciaste, po kan- 
tach szorstkie, u dolu tylko lisciami okryte. Klos (1 cal przeszlo 
dlu., sklada sie z 5—7 klosków jajowatych, tepych, drobnych, 
okolo 2 lub 3 lin. diugich, bezszypulkowych, naprzemianleglych, 
cokolwiek rozsunionych, zólto-zielonawych. Przy kazdym w nasa- 
dzie jest maletka plewkowata przysadka; przy najnizszym nieco 
wieksza i niekiedy dlugosci kloska. Plewy jajowate, nieco $picza- . 
ste. Owoce Jajowate, nabrzmiale, niewyraznie nerwiste, gladkie, 
od plew cokolwiek dluzsze, w króciutki dzióbek, nierozdwojony 
przedluzone. 

e) Klosów kilka, oddzielnoptciowych, odosobnionych. 

985. C. coesPrTOSA: culmo triquetro scabriusculo, folis . 
(T. darniowa) | culmo brevioribus angustis margine 

scabris laxis, spica mascula plerum- 
que solitaria, foemineis 3 vel 4 sub- 
sessilibus strictis, fructibus subrotun- 
dis vel obovatis compressis obsolete 
nervosis rostro brevi terminatis, squa- 
mam. oblongam rotundato - obtusam 
magis minusve superantibus. 
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Carex caespitosa Lin. Schk. Caric. 
p. 64, tab. Aa. nr. 85a, et tab. Db. 

nr. 85 e. Willd. Spec. IV. p. 281. Roth, 
Germ. 1I. 452. Hoffin. Germ. ll. 208. 
Bess. Gal. 1l. 253. Pers. Syn. 546. 
Spreng. Syst. III. 820. DC. Flor. fran. 
n. 1v98. Schlech, Berol. l. 49. Lo- 

rek, Plor. Pruss. tab. 183, f. 1009. 
Kunth, Flor. Berol. M. p. 339. Dietr. 
Flor. March. p. 117. Wümm. Siles. I. 
403. Carex spicis erectis cylindricis 
ternis subsessilibus, mascula termi- 

nali, culmo triquetro Lin. Flor. Suec. 

n. 855. Vignea caespitosa Jteichenb. 

Gatunek b. pospolity na lakach tak suchych jako 
i mokrych, szezególniéj torfowatych.. Kwitnie w ma- 
jui czerweu. 2L 

Koloru zwykle sino-zielonawego. Korzen wlóknisto-lazacy. Li- 
$cie kepiasto-wyrastajace, 1—2 lin. szerokie, rynienkowate, po 
brzegach szorstkie, zdzblom wyrównywajace lub od nich krótsze. 
"dibla proste, doskonale 3kaüiciaste, po kantach w górze szorstk e. 

zreszta gladkie, li$ciste, od 3 lub 4 cali, do póltory stopy wysokie. 
Klos mezki wiérzcholkowy, zwykle pojedynezy (ezasem podwójny, 
rzadko potrójny), podluzny, walcowaty, tepy, krótkoszypulkowy 
(inne jesli sie znajduja, bywaja mniejsze 1 bezszypulkowe). Klosy 
Zeüskie 29 lub 3, niemal równowazkie, walcowate, naprzemian- 

legle, oddalone; wyzsze sa bezszypulkowe; najuizszy zwykle szy- 
pulkowy i w nasadzie lisciem od klosa znacznie dluzszym opa- 

trzony; nad nim za$ bedacy, ma li$é krótszy, ledwie dlugosci klo- 

sa. Plewy podluzno-jajowate, gladkie; w mezkich klosach tepo 
zaokraglone; w Zefüskich cokolwiek $piezaste, brunatno-purpuro- 

we, prawie-czarne, smuga zielonawa na grzbiecie oznaczone. 

Owoce przewrotnie jajowo-okraglawe, gladkie, króciutkim dziób- 
kiem nierozdwojonym zakoüczone, od plew wieksze, zielonawo- 

Zólte. Wyzsze klosy zeriskie, czesto w wiérzcholku mezkie kwia- 

ki miewaja. 
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986. C. AcUTA: culmo triquetro seabro, foliis latis culmo 
(1. ostra) longioribus l:xis scabris, spicis masculis 

2 vel 3, faemineis 3 vel 4 elongatis sessi- 

libus, infima saepe brevi-pedunculata, flo- 
riferis cernuis, fructiferis erectis, squamis 

lanceolatis obtusiusculis, fructibus ovatis 

squamam subaequantibus, rostro brevi 

subtruncato. 

Carex acuta Lin. Schk. Caric. p. 68, tab. 
Ee. et Ff. nr. 92 a. b. Willd. Spec. IV. p. 
304. Rolh, Germ. YI. 459. Pollich, Palot. 

n. 898. Hoffm. Germ. 1I. 209. Pers. Syn. 
Ii. 546. Schlech. Berol. Y. 449. Bess. Gal. 
II. 255. Lorek, Flor. Pruss. tab. 104, fig. 

1015. Dietrich, Flor. March. p. 116. Wimm. 
Siles. I. p. 403. Vignea acuta Reichenb. 

Bardzo pospolita na lakach bagnistych, nad brze- 
.gami rzék, stawów, strumieni i t. d. Kwitnie w ma- 

jv. 2l 
Gatunek ten nieco do poprzedzajacego podobny, obszerne na 

bagnach kepy tworzy. Ma korzeá pérzowaty, rozlogi puszezajacy, 
wlóknami tegiemi opatrzony. Lodyge prosto-stojaca lub w wiérz- 
cholku pochylona, o trzech bardzo ostrych i mocno szorstkich kan- 
lach, na póltory lub dwie stopy wysoka. Liscie rynienkowate, po 
brzegach i na grzbiecie szorstkie, sinawo-zielone (2—3 lin. sze.); 
korzeniowe sa bardzo dlugie (od zdzbla dluzsze), pochewkowa- 
te; lodygowe za$ i kwiatowe, klosy mezkie przewyzszajace. Klo- 
sów mezkich dwa lub trzy, równowazkich , wiérzcholkowych, 

szczuplych, niemal trójgraniastych, nieco zwislych, czarniawo-pur- 
purowych, w nasadzie przysadkami spiczastemi opatrzonych. Klo- 
sów Zeüskich 3 lub 4, walcowatych, dlugich, na szypulkach osadzo- 
nych, podobnegoz tamtym koloru; z poczatku zwislych, póZniéj 
(tojest w ezasie dojrzewania owocu) wzniesionych. Plewy podlu- 
ine lub lancetowate, tepe lub troche $piczaste, gladkie, czarnia- 

we, wydatng smuga zielona na grzbiecie oznaczone. O woce jajo- 
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wo-podluzne, prawie trójgraniaste, beznerwowe, koriczykiem krót- 
kim, nierozdwojonym w-wiérzcholku opatrzone, plewom niemal 
wyrównywajace, na powierzchni gladkie, z pocezatku Jasno-zielone, 
pózniéj brudno-rdzawe. 

987. C. srRiCTA : culmo triquetro superne scabriusculo; 
(T. wyprezona) folis latiusculis culmo longioribus mar- 

gine scabris strictis, vaginis reticulato- 

fissis, spica mascula plerumque solitaria, 
Íaemineis 3. vel 4 elongatis subsessili- 

bus erectis cylindricis, squamis lanceo- 

latis obtusiusculis, fructibus ovatis com- 
pressis subnervosis apice acutiusculis, 
squamam superantibus. 

Carex strieta Gooden. Schk. Caric. p. 
- 66, tab. V. nr. 483. Willd. Spec. IV. p. 
287. Hoffm. Germ. 1I. 208. Pers. Syn. 
II. 546. .DC. Flor. fran. n. 1729. Bess. 
Gal. IL. 254. Lorek, Flor. Pruss. tab. 
184, fig. 1016. Spreng. Syst. III. 820. 
BF. Comp. V. p. A71. Kunth, Flor. Be- 
rol. I. p. 340. Wimm. Siles.. I. 403. 
C. elata Allion. Flor. Pedem. n. 2344. 
Carex caespitosa Hudson. Angl. Vignea 
stricta eichenb. 

Przytrafia sie na mokrych lakach, nad brzegami 

ER stawów (Znajdowalem w okolicach Tubs 

da.). Kwitnie w maju i ezerwcu. 2] 
Jeden z wiekszych gatunków, ezasem dwóch stóp a nawet 

wiecéj dorastajacy. Tworzy podobniez kepy na blotach jak i po- 
przedzajacy. Ma korzefi drzewiasty, brunatno-rdzawy, rozlogi pu- 
szezajacy, licznemi opatrzony wlóknami. fdíbla prosto-stojace, 
dosyé sztywne, w wiérzcholku niekiedy troche pochylone, ostro 

9graniaste, na kantach szorstkie, zreszta gladkie, smugowane. 
Liscie sino-zielonawe, dosyó szérokie (okolo 2 lin., rynienkowate, 
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na grzbiecie 1 po brzegach szorstkie, w wiérzcholku mocno-zwe- 
ione, w mlodo$ci wyprostowane, pózniéj znacznie sie przedlu- 
iajace i mnié] wiecéj zwisle. Nizsze pochewki li$ciowe tém sie 
szczególniéj odznaczaJa, ze blonidsty ich brzeg rozdziéra sie zwy- 
kle na wlókienka, naksztalt nici bialawych siatkowato-polaczone. 

- Mezki klos jeden, ezasem dwa (niekiedy trzy), walcowate; wiérz- 
cholkowy z nich jest dluzszy, na szypulce osadzony; plewy ich lan- 
cetowate, tepe, brudno-rdzawe (niemal ezarne) i gladkie. Klosów 
ieüskich dwa lub trzy, czasem 4, wzniesionych, walcowatych, od 

tamtych w'ekszych, krótko-szypulkowych lub prawie: bezszypul- 
kowych; najnizszy z nich jest najdluzszy; plewy ich krótkie, Jajo- 
wate, spiczastsze, tegoZ co 1 w mezkich koloru. Nizsze klosy zeü- 

skie sa w nasadzie przysadka dluga, niby lisciem bezpochewkowym 
opatrzone. Owoce jajowate, nieco-plaskie, dzióbkiem bardzo krót- 
kim, nierozdwojonym opatrzone, od plew wieksze, gladkie, zielona- 
we. Owoce jajowate, nieco plaskie, dzióbkiem bardzo krótkim, 
nierozdwojonym opatrzone, od plew wieksze, gladkie, zielonawe. 
Gatunek ten do dwóch poprzedzajacych znaczue ma podobieristwo, 
leez po pochewkach .lisciowych, wlókienkowato - nastrzepionych, 
nietrudno go odróznic. 

IL. Blizn trzy. (Üarex Reichenbach). 

a) Owoc omszony, wlosisty lub kutnerowaty. 

988. C. rrurFonurs: radice repente, culmo subtriquetro sca- 
(T. szezupla) ^ briusculo, folis culmum  subaequanti- 

bus filiformibus margine scabris , spica 
mascula subsolitaria longissima, foemi- 
neis 2 vel 3 brevi-pedunculatis remotis 
erectis, squamis oblongis subulato-acu- 
minatis , fructibus ovato-ellipticis turgi-- 
dis hirsutis in apicem bifidum attenu- 
atis. | 

Carex filiformis Lin. Schk. Caric. p. 
89, tab. K. nr. 45. Willd. Spec. IV. 303. 
Hoffm. Germ. 1l. 219. | Pers. Syn. Il. 

Tom. H. (Hi 
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546. .DC. Flor. fran. n. 1740. Bess. 

Gal. II. 225. Schlech. Berol. l. 413. Lo- 

rek, Flor. Pruss. tab. 184, f. 1014. 
Spreng. Syst. III. p. 828. Kunth, Flor. 
Berol. YI. p. 349. Dietrich, Flor. March. 

106. Wimm. Siles. l. 410. C. splendi- 
da Wild. Prodr. Flor. Berol. p. 38, tab. 
1, f. 8. .Roth, Germ. 1I. 446. C. lasio- 
carpa Jhrhardl. 

Rosnie na bagnach, trzesawach, oparzeliskach, 

nad brzegami Jezior 1 slawów (W Auguslow. w .o- 
kolicach SUN Kwitnie w maju, ezerwcu. ^| 

Ma korzeri lazacy, gruby, walcowaty i prawie drzewiasty, Iu- 
skami rdzawemi okryty. Zdzbla na 1—2 stóp wysokie, prosto- 
stoJace, szczuple, u dolu walcowate, nieco rysowane, gladkie, nad 

nasada luskami pochewkowatemi, rdzawemi okryte, w górze tró]- 
karciaste, mnié] wiecéj szorstkie. Liscie szezuple, rynienkowato- 
zwinione; wyzsze lodygowe zdzblo przewyzszajace, na grzbiecie 
ipo brzegach szorstkie. Klosów mezkich jeden lub dwa, wiérz- 
cholkowych, walcowatych, $piezastych, w górnym koncu trójgra- 
niastych. Wyzszy klosek zawsze jest wiekszy (2 cal. dl.), dolny krót- 
szy, bezszypulkowy, przysadka blonkowata, podluzna, w lisc prze- 
dluzona opatrzony. Klosów zerskich zwykle dwa, krótszych od 
tamtych, podluznych, $piezastych, rozsunionych, krótko-szypulko- 
wych, o szypulkach gladkich, z katów li$ci wyrastajacych. Plewy - 
podluzne, $piezaste, w nasadzie cokolwiek szezuplejsze, w górze 
rzesowate, brunatno-purpurowe, smuga zielonawa na grzbiecie - 
oznaczone. Owoce sa eliptyezne, wielkie, w dzióbek krótki, wi- 
delkowato-rozdwojony przedluzone, od plew szersze i dluzsze, 
kutnerem rdzawo-brunatnym okryte. Ziarna trójgraniaste, gladkie, - 
Zóltawe. 

989. C. ngTA: radice repente, culmo triangulari glabro, 
( T. kosmata) folüs culmo longioribus angustis margine 

Scabris inferne praesertim hirtis, spicis 

masculis subternis, foemineis 9 vel 4 re- 

motis brevi-pedunculatis, squamis lance- 
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olatis acuminato-aristatis, fructibus oblon- 

gis nervosis hirtis in apicem bieuspidatum 
attenuatis. 

Carex hirta Ln. Schk. Caric. tab. Uu. 
nr. 108. Willd. Spec. IV. 311. Pollich, 
Palat. n. 891. Pers. Syn. Hl. 547. DC. 
Flor. fran. n. 1144. Hoffm. Flor. Germ. M. 
218. Hayne, Arzneig. V. tab. 9. Bess. Gal. 
II. 281. Schlech. Berol. 1. 474. Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 185, f. 1022. Kunth, Flor. Be- 
rol. IL p. 349. Dietrich, Flor. March. p. 

106. Wuimm. SUes. l. 440. Carex spicis 
remotis , foemineis subsessilibus, capsulis 

hirsutis Lin. Flor. Lapp. 335. Flor. Suec. 
n. 858. 

Na polach suchych, piaszezystych, nad brzegami 
lasów; niekiedy na gruncie wilgotnym, przy wodach 
1 L. p. (Kolo Eomzy b. pospolily.. Kwitnie w maju 
1 czerwcu. ^2] 

Ma korzeüi nader dlugi, walecowaty, grubosci zwyczajnego szpa- 
gatu, brudno-zóltawy, széroko pod ziemia rozposcierajacy sie, 
wlóknami gdzieniegdzie opatrzony i w caléj dlugosci pochewka- 
mi blonkowatemi, na brzegu poszarpaneml okryty. Liscie liczne, 
kepiaste, sino-zielone, zdzblo przewyzszajace lub od niego krótsze, 
w wiérzcholku spiczasto-zwezone, trójgraniaste, okclo 2 lub 3 lin. 
szérokie, po brzegach i na grzbiecie szorstkawe, na obudwu po- 
wierzchniach porosle rzadkim, bialym, miekkim wlosem, który 
w nasadzie i na pochewkach gesciéj jest zebrany i kutner krót- 
ki, welniasty tworzy. Zdzbla prosto-stojace lub mniéj wiecéj po- 
chylone, na !/; —1 !/; stopy wysokie, 3kariciaste, o kantach ostrych, 
w górze pod mezkiemi kloskami szorstkich, zreszta gladkich. Klo- 
sów mezkich dwa lub trzy, wiérzcholkowych, podluznych, szczu- 
plych, ku nasadzie zwezonych; najwyzszy z nich wiekszy jest od 
innych. Zeüskich klosów zwykle dwa, ezasem trzy, wyprostowa- 
nych, krótko-szypulkowych, odleglych, z poczatku szczuplych, nie- 
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co spiczastych, pózniéj zgrubialych, podluznych, walcowatych, te- 
pych, w nasadzie zwezonych, o szypulkach karciastych, kosmatych, 
z pochewek li$ciowych 'wyrastajgcych i w nich w ezesci lub cal- 
kowicie ukrytych. Plewy klosów mezkich sa lancetowate, krótkim 

sztyletem zakofiezone lub bezbronne, tepe, rdzawo-orzechowe, na 
grzbiecie zielone, przy wiérzeholku bialg blonka opasane, ze- 

wnatrz nieco kosmate. Plewy zeüskie jajowo-lancetowate, korteza 
sie w wiérzcholku o$cia; na brzegu sa bloniaste, zreszta gladkie, 

zielone, Inerwowe. O woce od plew nieco wieksze, jajowo-podlu- 
ine, kosmate, dlugim dzióbkiem w wiérzcholku widelkowato-roz- 

dwojonym uwiertczone. Osciste przedluzenie plew dolnych niekie- 
dy dlugosci dzióbka owocowego wyrównywa, czasem nawet go 
przewyzsza. Na miejscach wilgotnych wszystkie ezesci téj turzycy, 
mniéj wiecéj sa gladkie. Korzet: niekiedy bywa zbierany do aptek, 
w miejsce korzenia turzycy piaskowéj. 

990. C. PRAECOX: radice stolonifera, culmo subtriquetro 

(T. wezesna) | scabriuseulo, folis culmo brevioribus 

angustis, margine scabridis, spica mas- 
cula solitaria cylindraceo- subclavata, 
faeminels subternis approximatis oblon- 

gis, infima saepe pedunculata, fructibus 

obovatis trigonis pubescentibus breviter 
rostratis squamam ovatam acutam sub- 

aequantibus. 
Carex praecox Jacqu. Flor. Austr. 

tab. 446. Willd. Spec. IV. p. 262. Schk. 
Caric. p. (A, tab. F. nr. 97. Hoffm. Germ. 
II. 211. .DC. Flor. fran. n. 1131. Bess. 
Gal. II. 260. Schlech. Berol. Y. 412. 
Kunth, Flor. Berol. II. p. 841. Dietrich, 
Flor. March. 101. Wimm. Siles. I. 405. 
LLorek , Flor. Pruss. tab. 182, fig. 1003. 
Carex montana Pollich, Palat. n. 885.. 

Carex filiformis LLeers. Roth, Germ. lI. 
443. 
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Wyrasta na polach suchych, na wzgórkach, w la- 
sach, gajach suchych, w zaroslach. Kwitnie w kwie- 
tniu, maju. ^] 

Jest jednym z pomniejszych gatunków, bo dorasta tylko 4 do 
6 cali wysokosci. Korzeü ma lazacy, rozlogowy. Liscie zóltawo- 
zielone, nieco twarde, $piczaste, ostro-grzbieciste, po brzegach ku - 
wiérzcholkowi szorstkie, zdzblom kwitngcym wyrównywajace lub 
od nich krótsze. Zdzbla proste, trójkaüiciaste, o kantach tepych, 
prawie gladkich, w górze nagie, u dolu lisciaste. Klos mezki je- 
den, wiérzcholkowy, podluzny, w górze troche zgrubialy, wznie- 

- siony, brudno-rdzawy, pól cala lub troche wiecéj dlugi. Plewy 

jego sa podluzne, tepe, w posrodku smuga zielona oznaczone. Klo- 
sów zeüskich dwa (czasem trzy), mniejszych od tamtego, szezu- 
plych, podluznych, zblizonych, niemal bezszypulkowych; trzeci 
jesli sie znajduje, jest pospolicie krótko -szypulkowy; wszystkie 
w nasadzie blonkowatemi przysadkami opatrzone; przy najnizszym 
przysadka niekiedy w li$ó od klosa dluzszy, równowazki, szczeci- 
niasty przedluza sie, przy wyzszych zas$ sztyletowato sie koriezy. 
Plewy klosów zeüskich sa Jajowate, Spiczaste, gladkie, brunatna- 
we, smuga zielona podobniez na grzbiecie oznaczone. O woce ma- 
ja ksztalt jajowato-kulisty lub odwrotnie-jajowaty; sa trójgrania- 
ste, zielonawe, króciutkim wlosem okryte, plewom równe. Dzió- 
bek ich jest malefki 1 prawie nierozdwojony. 

991. C. zRICETORUM: radice stolonifera, culmo subtrique- 
(T.rzeésowata) tro laevi, folis culmo brevioribus 

| aneustis, margine scabridis, spica ma- 
scula solitaria cylindracea - subclava- 

ta, femineis subternis approximatis 

oblongis sessilibus, squamis obovato- 

oblongis obtusis apice ciliatis, fructi- 
bus subrotundo obovatis hirtis, ro- 

stro vix ullo. 

Carex ericetorum Pollich, Palat. n. 
886. Roth, Germ. Il. 442. Moench, 

Meth. p. 322. DC. Flor. fran. n. 1135. 
Spreng. Syst. Il. p. 818. Wimm. Si- 
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les. n. 405. Carex ciliata Willd. in 

Mémoir. tab. 3, fig. 2. Ejusd. Spec. 
IV. 261. Schk. Caric. p. 86 , tab. J. 
nr. 42. Iloffm. Germ. 1l. 218. . Bess. 

-Gal. I. 259. Pers. Syn. II. 541. 
Schlech. Berol. Y. A71. — Lorek ; «Flor. 
Pruss. tab. 182,f. 1002. Kunth, Flor. 
Berol. 1. 342. Dietrich, Flor. March. 

102. Carex montana Leers. C. appro- 

ximata Allion. Flor. Pedem. n. 2313. 

Przytrafia sig na wzgórkach 1 w lasach suchych 
sosnowych , mianowicie miedzy wrzosem. Kwitnie 
w kwietniu 1 w maju.. 2l. : 

Postacia i wielkoscig do poprzedzajacego podobny. Liscie ma 
sino-zielone, twardawe, ostro-grzbieciste, nieco Iukowato-odchy- 
lone, pochewkowate, zdzblom kwitnaeym wyrównywajace, na 
grzbiecie i po brzegach cokolwiek szorstkie, górne stopniowo-krót- 
sze. Zdibla liczne, prosto-stoj3ce, niemal walcowate, gladkie. Klos 

mezki pojedynezy, wiérzcholkowy, podluzno-lancetowaty. wypro- 
stowany, bezszypulkowy, okolo pól cala dlugi, z plew podluznych, 
tepych, brunatnych, blonka biala, sucha obwiedzionych, na brzegu 

rzesowatych, zlozony. Zeüskich klosów zwykle dwa, krótszych 
(znacznie mniejszych od mezk.) jajowatych, podobniez bezszypul- 
kowych, do tamtego zblizonych. Kazdy z nich ma w nasadzie 
przysadke malerka, jajowata, szezeciniasta, naksztalt plewki bru- 
natnéj Plewy tych klosów sa podluzne, ku nasadzie cokolwiek 
zweione, w wiérzcholku tepe, rzesowate, do mezkich plew podo- 

bne. Owoce odwrotnie-jajowate, okraglawe, niemal trójgraniaste, 
ku nasadzie szezuplejsze, wloskami okryte, od plew cokolwiek 
dluzsze), 201tawo-brunatne. Dzióbek prawie zaden. Rzesowatemi 

plewkami dobrze sie od poprzedzajacego odróznia. 

992. C. niGrTATA: radice fibrosa caespitosa, culmo sub- 
(T. palezasta) triquetro laevi, folis latiusculis laevi- 

bus culmum aequantibus spica mascu- 

la solitaria lineari, faemineis 2 — 4 brevi- 
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peduneulatis pauci-et laxifloris, supe- 
rioribus mascula altioribus, squamis 
oblongis obtusissimis mucronatis, fructi- 
bus obovato -clavatis pubescentibus 

squamam paulo superantibus, rostro bre- 
vi subbifido. 

Carex digitata Lin. Schk. Caric. p. 83. 
tab. H, nr. 38. Willd. Spec. IV. p. 256. 
Scop. Carn. n. 1149. Pollich, Palat. n. 
884. Roth, Flor. Germ. Yl. 440. Hoffm. 

Germ. Il. 215. DC. Flor. fran. n.1139. 
Pers. Syn. Il. 542. Bess. Gal. 1I. 256. 
Schlech. Berol. 1. 469. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 182, f. 999. Kunth, Flor. 

Berol. W. 348. Dietrich, Flor. March. 
104. Wiümm. Siles. Y. 405. Carex spicis 
linearibus erectis mascula breviore infe- 
rioreque, bracteis aphyllis capsulis di- 
stantibus Lin. Plor. Suec. n. 844. 

Przytrafia sie w gajachilasach cienistych, w za- 
roslach. Kwituie.w maju 1 ezerweu. ?[ 

Korzeü sklada sie z drobnych, cienkich, brunatnych wlókien. 

Z niego wyrastaja liczue li$cie i Zdzbla, w postaci maléj kepki. 
Zdbla sa szczuple (ledwie póllin. w przecieciu poprzecz.), nie- 
mal walcowate, gladkie, pól stopy lub malo co wiecéj wysokie, 
bezlistne, w nasadzie tylko pochewkami okryte. Pochewki te sa 
na !/; cal. dlug. brunatno-purpurowe, gladkie, w wiérzcholku bia- 

lo-blonkowate i w sztylet przedluzone. Liscie plaskie, dosó széro- 
kie (okolo 2 lin., rysowane, zdzblom kwitnacym wyrównywajace, 
w nasadzie po brzegach (z dolu do góry) szorstkie, z reszta glad- 
kie. Nasada ich rozszérza sie w pochewke purpurowa. Klos me- 

zki jest pojedynezy, równowazki, krótki, b. szezuply, wiérzcholko- 
wy. Zeüskich dwa lub trzy (czasem cztéry), nieco dluzszych, z po- 
czatku do siebie zblizonych, pózniéj rozsunionych. naprzemianle- 
glych, szypulkowych, prosto-stojacych, do mezkiego podobnych. 
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Szypulki.sa szorsikawe, brunatnawemi pochewkami prawie do 
polowy otoczone. Plewy podluzne, ku nasadzie zwezone, zupel- 
nie tepe, brunatnawe, po brzegach blonka biala opasane, a na 

. grzbiecie smuga zielona oznaczone; w mezkim klosie scisle da- 
chówkowato na siebie zachodza, w zeüskich za$ sa krótsze i odle- 

glejsze. Owoe jest odwrotnie-jajowaty, ku nasadzie znacznie ze- : 
szczuplony, trójgraniasty, plewie niemal równy; na wiérzcholku 
tepym ma krótki, nierozdwojony dzióbek, a na powierzchni dro- 
bnei miekkie wloski. Szezególne ulozenie klosów, ich znaczna 
szczuplosé, tudziez rzadkie osadzenie plew i owoców, charaktery- 
zuje te turzyce ilatwo dozwala ja odróznió od innych gatunków. 
Kwiatów w klosach zeriskich najwiecéj bywa 6 lub 7. 

993. C. TOMENTOSA: radice stolonifera, culmo triquetro 
( T. kutnerowata) | scaberrimo, foliis culmo brevioribus 

angustis margine scabris, spicis cy- 

lindrieis, mascula gracili, femine's bi- 

nis subremotis sessilibus aut infima 

subpedunculata, squamis ovatis acu- 
minatis, fructibus globosis tomento- 
sis, rostro vix ullo. 

Carex tomentosa Lin. Schk. Caric. 
p. 16, tab. F. nr. 28. Roth, Germ. II. 
442. Willd. Spec. IV. 263. Pers. Syn. 
II. 541. Hoffm. Flor. Germ. 1T. 212. 

DC. Flor. fran. n. 1132... Bess. Gal. 
IL. 261. Spreng. Syst. lI. p. 818. 
Schlech. Berol. Y. 472.  Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 182, f. 1004. Dietrich, 

Flor. March. 104.  Wimm. Sues. I. 
404. C. sphaerocarpa Jhrhar. 

Znajdowalem ten gatunek na mokrych lakach, 
kolo Szezuezynai Wasosza. Kwitnie w maju i czer- 
wcu. ^] 

Korzeü ma pérzowaty, galezisty, rdzawemi luskami okryty. 
Zdibla w czasie kwitnienia okolo 3 lub 4 Jos wysokie, pózniéj 
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stopy lub wiecéj dorastajace, proste, szczuple, trójkariciaste, u do- 

lu gladkie 1 li$ciami okryte, w górze nagie i szorstkie. Liscie sa 
krótsze od Zzdzbla, rynienkowate, twardawe, na grzbiecie i po 
brzegach szorstkie, ciemno-zielone, okolo 1 lin. szérok. Klos me- 

zki pojedynezy, wiérzcholkowy, podluzny, szezuply, w nasadzie 
troche zwezony, póllub ! cal. dlugi, z plew podluznych, niemal 
tepych, brunatno-rdzawych, smuga zielona na grzbiecie oznaczo- 
nych uformowany. Zeüskich klosów zwykle dwa, krótszych (o po- 
lowe mniejszych), jajowato-podluznych, mniéj wiecéj rozsunionych, 
króciutko-szyputkowych i przysadka liseiasta, od klosa znacznie 
dluzsza, a czesto Zdzblo przewyzszajaca opatrzonych. Plewy kwia- 
tów zeüskich sa jajowate, rozszérzone, od mezkich znacznie krót- 
sze, zreszta do nich podobne. Owoc jest prawie kulisty, cokol- 
wiek trójgraniasty, od swoJéJ plewy szerszy 1 dluzszy, zielonawy, 
gestym , szarym kutnerem okryty, w wiérzcholku prawie bez 
dziobka. 

b) Owoc gladki, lub tylko na kantach szorstkawy. 

T Klos mezki jeden, pojedynezy. 

994. C. FLAVA: radice dense caespitosa fibrosa, culmo te- 
(T. zólta) vetiusculo laevi, folis culmo subbreviori- 

bus angustis margine scabris, spica mas- 
cula solitaria gracili, foemineis 2 vel 3 
subapproximatis subeloboso-ovatis, infi- 
ma plerumque incluse- pedunculata, bra- 
cteis foliacels breviter - vaginantibus de- 
nique patentissimis vel refractis, fructibus 
obovatis longe-rostratis triconis nervosis 
glabris squamam ovato-oblongam obtu- 
sam superantibus, rostro inaequaliter 2- 
dentato margine hispidulo-scabro. 

Carex flava Lin. Schk. Caric. p. 19, tab. 
H.nr.36. Willd. Spec. IV. p. 268. Scop. 
Carn.n. 1161. Pollich, Palat. n. 883. DC. 
Flor. fran. n. 1745. Spreng. Syst. 1L. p. 

Tom II. 12 
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:819. Hoffm. Germ. YI. 214. SeAMech. Berol. 
L 47T. Lorek, Flor. Pruss. tab. 183, fig. 

1005.  Kunth, Flor. Berol. ll. p. 844. 

Wimm. Siles. I. 407. Carex spicis confer- 
tis subsessilibus, mascula lineari, capsulis 

acutis recurvis JLén. Flor. Suec. n. 848. 
Carex Oederi Ehrhardt. Schk. Caric. p. 13, 
tab. V. n. 26. Roth, Germ. II. 438. Hoffm. 

Flor. Germ. Il. 210. Pers. Syn. II... 542. 
Dess. Gal. YI. 263. Dietr. Flor. March. 111. 

Dosyé pospolily gatunek na pastwiskach i lakach 
wilgotnych. Kwitnie w maju 1 ezerwcu. 2| 

Kolor caléj rosliny 2óltawo-zielony. Korzet wlóknisty. Liscie 
kepiasto wyrastajace, plaskawe lub rynienkowate; spiczaste, ostro 
grzbieciste , na grzbiecie 1 po brzegach szorstkie, twardawe, 
Zdzblom wyrównywajace lub od nich dluzsze, na jédne linia lub 
póltory szérokie. ZdZbla proste, niewyraznie kaiciaste, gladkie, od 
2 cali do jednéj stopy lub nieco wiecéj wysokie. Klos mezki okolo 
cala dlugi, pojedynezy, wiérzcholkowy, szezuply, podluzny, niemal 
trójgraniasty, wyprostowany, z plew eliptyczno-podluznych, te- 
pych, brunatnawo-zóltych, na grzbiecie zielonych, na brzegu bia- 
la blonka opasanych zlozony. Zeüskich klosów zwykle trzy (cza- 
sem dwa), krótszych (okolo pól cala dlug.), grubszych, jajowatych 
lub prawie kulistych, do mezkiego zblizonych lub mniéj wiecéj 

rozsunionych; najezesciéj dwa wyzsze do siebie sa zblizone, bez- 
szypulkowe, trzeci najnizszy odsuniony, szypulkowy; w nasadzie 
kazdego znajduje sie przysadka, czyli raczéj lis kwiatowy, mniéj - 

wiecé] dlugi, niekiedy Zdzblo przewyzszajacy. Plewy klosów zeni- 
skich sa szezuplejsze, krótsze, Spiczastsze, prawie lancetowate, ko- 
loru $wiatlejszego, zreszta do mezkich podobne. Owoce odwro- 
tnie okraglawo-jajowate, trójgraniaste, zielono-2ó]te, gladkie, od 
plew nieco dluzsze, w dzióbek 9zabkowy przedluzone. U wiérz- 

cholkowych owoców. dziobek ten jest prosto do góry wzniesiony, 
u niZszych prawie poziomo-rozlozysty, tojest mniéj wiecéj na bok 
skierowany, u najnizszych za$ ku ziemi zwisly. 

Carex |Oederi jest odmiana majaca zdzblo 3—6 cali wysokie, 

klosy mniejsze; zeüskie bardziéj okraglawe, owoce drobniejsze 



MONO-ECIA. 571 

z dzióbkiem krótszym, prostym, niezwróconym na bok jak u po- 
przedzajacéj. Wielu uwaza ja za osobny gatunek. 

995. C. DISTANS: radice caespitosa, culmo sub-3quetro gla- 
(1* odleglo-klo- bro, folüs culmo brevioribus latiusculis 

sa) margine scabris, spica mascula plerumque 
solitaria lanceolata, femineis 3 vel 4 re- 

motissisimis erectis cylindraceo-oblongis , 
infima exserte-pedunculata, bracteis lon- 

ge-vaginantibus, fructibus ovatis trigonis 
breviter rostratis nervosis glabris nitidu- 
lis, squamam late-ovatam mucronatam 

superantibus, rostro bifido margine his- 
pidulo. 

Carex distans Lén. Schk. Caric. tab. 'T 
gl Y y, nv, 68; MAld: Spec: IV». p. 241. 
Roth, Germ, II. 454... DC. Flor. fran. n. 

1756. Hofhm. Flor. Germ. II. 233. Pers. 

Syn. IL. 542. Bess. Gal. 1T. 266. Schlech. 
Berol. I. 411. Spreng. Syst. IIL. p. 822. 
LLorek, Flor. Pruss. tab. 183, f. 1006. 
Kunth, Flor. Berol. Yl. p. 344. Dietrich, 
Flor. March. p. 111. Wimm. Siles. I. 408. 

Na lakach wilgotnych, bagnistych (Kolo Eomzy 

do$é pospolita.). Kwitnie w maju 1 ezerwe. 2] 
Ma korzeti wlóknisty, brunatnawy. Zdzbla z poczatku na kilka 

cali, pózniéj na póltory stopy a nawet wiecé] wysokie, szezuple, wie- 
tkie, nieco pochylone, trójkanciaste, gladkie, nagie, u dolu tylko 
li$ciami okryte. Liscie krótsze sq od lodygi, plaskie, $piezaste, 
okolo dwóch linij szérokie, na grzbiecie 1 po brzegach szorstkie. 
Klos mezki pojedynezy, wiérzcholkowy (przeszlo pól cala dlugi), 
prosto- wzniesiony, podluzny, w masadzie szcezuplejszy, z plew 
odwrotnie -podluzno -jajowatych, tepych, brunatnawo -rdzawych, 
na brzegu bialo-blonkowatych, na grzbiecie smuga zielona ozna- 
czonych nformowany. W jego nasadzie jest przysadka krótka, 
Spiczasta, do plewy podobna. Klosów zeüskich zwykle trzy, krót- 
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szych, prosto-stojacych , szypulkowych (najwyzszy bezszypulkowy), 
podluznych lub jajowatych, naprzemianleglych, na trzy, eztéry lub 
wiecéj cali od siebie odsunionych, w nasadzie lisciowata przysad- 
ka, od. klosa znacznie dluzsza lecz Zdzbla nie przewy2szajaca, opa- 
trzonych; najwyzsza przysadka jest szezuplejsza i prawie szczeci- 
niasta. Plewy tych klosów sa jajowate, nieco spiczaste, rdzawe, 
na grZbiecie trzema nerwami oznaczone, z których $rodkowy jest 
wydatniejszy 1 sztyletowato w wiérzcholku wystajacy. Owoc ja- 
jowaty, trójgraniasty, nerwisty, zupeln:ie gladki, od plewy cokol- 
wiek wiekszy, dzióbkiem rozdwojonym, szorstkawym zakonezony. 
Kolor owoców z poezatku zielonawy, pózniéj brunatny. 

296. C-svLvATICA:radice stolonifera, culmo subtriquetro 

(T. leána) . glabriusculo, foliis latiusculis eulmo bre- 

vioribus margine scabris, spica mascula 
solitaria gracili, femineis 3 vel 4 longe 
et tenuiter pedunculatis remotis laxis 
filiformibus pendulis, bracteis foliaceis 

elongato-vaginantibus, fructibus ellipti- 
co-oblongis longe-rostratis trigonis gla- 
bris squamam ovatam acute-mucronu- 

latam paulo-superantibus , rostro acute 

bidentato. 
Carex sylvatica Zudson. Schk. Caric. 

tab. Ll. f. 101. |. Hoffm. Germ. Il. 236. 
Roth, Germ. Y. 457. Pers. Syn. Il. 544. 
Spreng. Syst. Il. p. 825. Dietrich, Flor. 
March. p. 113. . Wimm. Siles. I. 408. 
Carex Drymeja Li. fil. Wild. Spec. 
IV. p. 296. Bess. Gal. II. 278. Schlech, 
Berol. I. 476. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

184, nr. 1018. Kunth, Flor. .berol. II. 
p. 948. C. patula Scop. Carn. 1160, fig. 

59. Pollich, Palat.n.896. DC. Flor. fran. 
n. 1760. C. vesicaria B .Lin. Spec. (se- 
cund. Smith.) C. capillaris Leers. 
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Przytrafia sig w lasaeh cienistych, wilgotnych 
(Znajdowalem kolo Radomia). Kwitnie w maju 
i czerwe. ^| 

.. Ma kerzeü gruby, galezisty, rdzawy, licznemi opatrzony. wló- 
knami i rozlogi puszezajacy. Li$cie dosyé szérokie (okolo 2 lub 3 
lin., spiczaste, miekkie, gladkie, w górze tylko po brzegach i na 
grzbiecie szorstkie, w nasadzie pochewkowate, Zdzblom kwitna- 
cym niemal wyrównywajace. Zdzblo podczas kwitnienia okolo pót 
stopy wysokie, pózniéj znacznie wyzsze, prosto-stojace, lisciste, 
niewyraznie trójkaniciaste, szczuple, w górze nieco szorstkie, u do- 
lu gladkie. Klos mezki pojedynezy (okolo cala dlugi), wiérzchol- 
kowy, podluzny, niemal walcowaty, szezuply, wyprostowany, zól- 

tawy. Zeüskich klosów 3 lub 4 (czasem 5), rozsunionych, szy- 
pulkowych, szezuplych, z poczatku wzniesionych, pózniéj tojest 
podezas dojrzewania owoców, odchylonych lub mniéj wiecéj zwi- 
slych. Przy kazdym w nasadzie znajduje sie przysadka, ezyli li$é 
od klosa dluzszy, nasada pochewkowata dolna czesé szypulki klo- 
sowéj otulajgcy. Dwa nizsze klosy od innych sa dluzsze. Plewy 
jajowate lub lancetowo-jajowate, bloniaste, bialo-zóltawe, smuga 
zielona na grzbiecie oznaczone; w mezkich klosach sa tepe lub 

mniéj wiecé] Spiczaste; w zeüskich wszystkie Spiczaste, 1 sztyletem 
krótkimn zakortezone. Owoce nieco rozsunione, jajowato - podlu- 
Zne, niemal trójgraniaste, gladkie, z poczatku zielonawe, po doj- 
rzeniu brunatne, od plew malo co wieksze; dzióbek maja dlugi, 

w wiérzcholku rozdwojony. 

9977. C. PALLESCENS: radice fibrosa caespitosa , culmo tri- 
(T. bladawa) | quetro, folis culmo fere-longioribus 

angustis margine scabris pubescenti- 
bus, spica mascula solitaria brevi, 

femineis 2 vel 3 parum approxima- 

tis exserte-pedunculatis oblongo-elli- 
pticis densifloris, bracteis foliaceis va- 
.ginantibus, fructibus obovato-oblon- 
gis obtusis erostribus ore bidenticu- 
latis nervosis glabris squamam ova- 
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tam acuminato-mucronatam aequan- 
tibus. 

Carex pallescens Lin. Schk, Caric. 
tab. Kk. nr. 99. Pollich, Palat. n. 889. 

/ Jioth, Germ. 1T. 449. Willd. Spec. IV. 

p.291. Hoffm. Flor. Germ. M. 234. 
Pers. Syn. 1. 545. DC. Flor. fran. 

: n. 1158. Dess. Gal. IIl, 269. Schlech. 
-Berol. I. 415. Lorek, Flor. Pruss, tab. 

183, fig. 1010. Kunth, Plor. Berol. 
IT. p.345. Dietrich, Flor. March. 109. 

Wim. Flor. Ses. I. 407. Carex 
spicis pendulis, mascula erecta, femi- 
neis ovatis imbricatis, capsulis con- 

fertis obtusis Lin. Flor. Suec. n. 852. 
Haller, Helv. n. 1393. 

Na lakach mokrych, w lasach 1 gajach wilgo- 
tnych, cienistych. Kwitnie w kwiet. 1 maju. 2]. 

Ten gatunek odznaeza sie szezególniéj li$ciami u dolu, miano- 
wicie na pochewkach omszonemi. Korzeü ma drzewiasty, wlókni- 
sty, rdzawy. Zodyge okolo 1 stopy wysoka, prosto-stojaeq, przy 
nasadzie li$cista, tró]kariciasta, na kantach w górze szorstka, u do- 
lu gladka. Liscie sa szezuple (okolo t lin. szer.), rynienkowate, 
blàdo-zielone, po brzegach cokolwiek szorstkie, zdzbla prawie 

nie przewyzszajace. Klos mezki pojedynezy, okolo pól cala dlu- 
gi, wiérzcholkowy, wzniesiony, podluzny, nieco $piczasty, szczu- 
ply, brunatnawo-zólty. Klosów zeüskich zwykle dwa (czasem 3), | 
przy mezkich umieszezonych i do siebie zblizonych, podluznych, 
niemal walcowatych, tepych; dolny jest dluzszy (okolo 1 cal.) 
i dluzéj szypulkowy; w czasie dojrzewania owocu klosy mniéj 
wiecéj sa odchylone lub.zwisle; najwyzszy tylko jest wzniesio- 
ny. Kazdy u dolu ma przysadke ezyli li$é, klos a niekiedy lody- 
ge przewy2szajaca, w nasadzie pochewkowata. Plewy sa Jajowa- 

te, Spiczaste, na grzbiecie nieco wypukle, brunatnawe, széroka 

smuga zielona, w sztylet czestokroó wystajacg, na grzbiecie ozna- 
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ezone. Owoce odwrotnie podluzno-jajowate, tepe, zupelnie glad- 

kie, zielonawe, plewom niemal-równe. Dzióbek zaden. 

998. C. PANICEA: radice stolonifera, culmo subtriquetro 

(T. prosiana) | laeviusculo, foliis culmo brevioribus an- 

ceustis margine scabris, spica mascula 

solitaria peduneulata semper erecta, fe- 

mineis plerumque 2 remotis erectius- 

culis, infima exserte-pedunculata , bra- 

cteis foliaceis vaginantibus, fructibus 

obovato -pyriformibus brevissime - ro- 

stratis triconis nervosis glabris squa- 

mam ovatam acutam superantibus, ro- 

stro truncato integro. 

Carex paniéea Lim. Schk. Caric. tab. 

Ll nr. 100. Willd. Spec. IV. p. 280. 

Pollich, Palat. n. S90... Eoth, Germ. Il. 

450. Hojfm. Flor. Germ. 1. 235. Pers. 

Syn. V. 544. DC. Flor. fran. n. 1159. 

Schlech. Berol. Y. p. 478. .Bess. Gal. I. 

p. 268. Spreng. Syst. VL. p. 824. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 183 , fig. 1007. Kunth, 

Flor. Berol. Yl. p. 347. Dietrich, Flor. 

March. 103... Wim. Siles. Y. 406. Ca- 

rex spicis pedunculatis erectis remotis 

ac femineis linearibus, capsulis obtusiuscu- 

lis inflatis Lin. Flor. Suec. n. 858. 

Na lakach wilgotnych i bagnach do$é czesto sie 

przylrafia.  Kwitnie w maju. 2]. 
Ma korzeü rozlogowy, bialawy, gdzieniegdzie tuskami rdza- 

wemi okryty. Zdzbla szczuple, prosto-stojace lub troche pochylo- 

ne, tepo trójgraniaste, w górze miedzy kloskami szorstkawe, zre- 

szta gladkie, w czasie kwitnienia na 3 lub 4 cale wysokie, póZniéj 

okolo stopy dorastajace. Liscie od ídibla krótsze, szczuple, pla- 

skawe, po brzegach w górze nieco szorstkie, sinawo-zielone (oko- 
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lo 1 lin. szer.. Klos mezki zwykle pojedynezy, wiérzcholkowy, - 
podluzny, ku górze nieznacznie zgrubialy, prosto-stojacy, brrna- 

. tnawy. Klosów zenüskich pospolicie d wa, podluznych, niemal trój- 
 graniastych, mnié] wiecéj od siebie oddalonych; dolny dluzéj, wyz- 
szy krócéj szypulkowy. Szypulki prawie kafciaste, gladkie, do 
polowy w pochewkach lisei kwiatowych ukryte. Plewy sa széro- 
kie, rdzawo-purpurowe; mezkie podluzne i tepe, zeüiskie jajowa- 
te, nieco spiczaste, ciemniejsze; wszystkie gladkie, na brzegu blon- 
kowate, na grzbiecie smuga zielona, széroka nacechowane. Owoce 

w klosach cokolwiek rozsupnione, prawie skosno odwrotnie-jajo- 
wate, u dolu troche plaskawe, w górze wzdete, niewyraznie trój- 
graniaste, tepe, króciutkim dzióbkiem nierozdwojonym uwienczo- 
ne, zupelnie gladkie, zólto-zielonawe, od plew wieksze. 

999. C. PSEUDOCYPERUS: radice fibrosa caespitosa, culmo 
(T. ciborowata) ^ triquetro, foliis latis culmo longio- 

ribus margine scaberrimis, spica 
mascula solitaria, femineis 3 vel 4 

longe-pedunculatis pendulis cylin- 
draceis densifloris, bracteis folia- 

ceis, inferioribus breviter rarius 

longius vaginantibus, squamis li- 
nearibus aristatis, scabris, fructi- 

bus ovato-oblongis nervosis, rostro 

longissimo bipartito. 
Carex pseudocyperus Lin. Schk. 

Caric. tab. Mm. nr. 102. Wild. 
Spec. IV. p. 296. .Pollich, Palat. 
n. 891. Roth, Germ. 1l. 451. Hoffm. 

Flor. Germ. YI. 231. Pers. Syn. II. 
545. DC. Flor.fran.n. 1161. Bess. 
Gal. 1I. 214. Schlech. Berol. Y. 416. 
Lorék, Flor. Pruss. tab. 184, f. 
1012. Kunth, Flor. Berol. M. p. 
352. Dietrich, Flor. March. 118. 
Win. Siles. I. 408. Carex spicis 
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 pendulis, pedunculis geminatis, ca- 
psulis biaristatis Lon. Plor. Suec. 
n. 854. Haller, Helv. n. 1391. 

Przytrafia sie w miejscach wilgotnych nad brze- 
gami rowów, stawów, rzék i strumenti. Kwitnie 

w maju 1 ezerweu. ^7]. 
Piekny ten gatunek turzycy, okolo póltory stopy  dorastajacy, 

odzuacza sie szezególnié] trzema lub eztérema klosami zeniskiemi, 
które sa podluzne, prawie równowazkie, walcowate, na cal lub 
póltora dlugie, szypulkowe, podezas kwitnienia prosto - stojace, 
pózniéj zwisle, szaro-zielonawe. Szypulki ich sa delikatne, nitko- 

wate, nieco pogiete, mocno szorstkie, z katów lisci kwiatowych 
parami wyrastajace; dolna jest najdluzsza, wyzsze stopniowo krót- 
sze. Klos mezki pojedynezy, wiérzcholkowy, podluzny, prawie ró- 
wnowazki, szezuply, okolo cala dlugi, tegoz co 1 tamte koloru, 

ponizéj nasady waziutkim lisciem opatrzony. Plewy sa. szczuple, 
lancetowato-szezeciniaste, waziutkie, w górze po brzegach szorst- 

kie, czyli drobniutkiemi zadziorkami ku wiérzcholkowi plewy 
zwróconemi opatrzone; mezkie sa nieco dluzsze, zeüskie krotsze 
i szczuplejsze. Owoce na boki odchylone, jajowo-podluzne, ple- 
wom prawie wyrównywajace, z jednéj strony plaskawe, z drugiéj 
wypukte, zupelnie gladkie, nieco blyszezace, szaro-zielonawe, wy- 
rainie rysowane, w dziobek widelkowato-rozdwojony zwezone. 
Korzeh wlóknisty, dlugi. Zdzbla prosto-stojace , doskonale trój- 
graniaste, o kantach ster znacznie szorstkich, rysowane, lisci- 
ste. Liscie szérokie (okolo 5lin.), rynienkowate, zóltawo-zielone, 

idiblo znacznie przewyzszajace; na grzbiecie i po brzegach szorst- 
kie, z powierzchnia subtelnemi zmarszczkami oznaezona. Przysad- 

ki czyli liscie kwiatowe sa coraz ku górze hrótsze i szezuplejsze, 
zreszta do innych li$ci podobne. Po klosach zwislych 1 plewach 
szczuplych, szydelkowatych latwo daje sie poznac. 

Ti Alosów mezkich po dwa lub trzy. 

1000. C. GrAUCa: radice stolonifera. culmo subtriquetro 
(1. sima) ^ glabro, folis latiusculis glaucis culmo 

brevioribus margine scabris, spicis mas- 
Tom II. Ja 



578 WPÓLDZUELNO-KWIATOWA 

culis plerumque binis lanceolatis , femi- 

neis 2 vel 3 linearibus remotis cylindricis 
densifloris' longe-peduneulatis denique 
pendulis bracteis  foliaceis, fructibus 

subrotundo-ellipticis obtusis erostribus 
inflato subtrigonis hirsutis, squamam 

oblongam vel ovatam magis minusve 
acuminatam subaequantibus. 

Carex glauca Scop. Carn. n. 1151. 
Pollich, Palat. n. 894... Roth, Germ. Il. 

463. DC. Flor. fran. n. 1743. Pers. 
Syn. M. 545. Spreng. Syst. III. p. 827. 
Kunth, Flor. Berol. II. p. 346. — Wem. 

Siles. l. 406. Carex recurva Gooden. 
Willd. Spec. IV. p. 298. Schlech. Berol. 

|. 418... Lorek, Flor. Pruss. tab. 185, fig. 
1017. Carex flaeca Schreb. Spicil. Schk. 
Care. tab. O^ P: nr. 5t a. b. et dab. Zz. 

n. 113. Bess. Gal. Il. 278. Dietrich, Flor. 

March. p. 105. 

Na lakach mokrych 1 bagnach dosé czesto sie 
przylrafia. Kwitnie w maju i czerwcu. ?] 

Odznacza sie sino-zielonym kolorem. Ma korzeü pérzowaty, 

luskami okryty, brunatno-2ólta wy. Zdibla okolo stopy wysokie, 

prosto-stojace, w górze czestokroó nieco pochylone, lisciste, trój- 
graniaste, po kantach miedzy klosami szorstkie, zreszta gladkie. 
Liscie plaskawe, wyprostowane, na grzbiecie 1 po brzegach szorst- 
kie, zdzblom kwitnacym prawie wyrównywajace, okolo. dwóch 
linij szérokie. Klosów mezkich zwykle dwa (czasem 3), powyzéj 
zehskich, podluznych, niemal walcowatych, spiczastych; wiérzchol- 
kowy jest diuzszy (okolo 1 cal. dlug.), dolny krótszy, w nasadzie 
maleüka, naksztalt plewy, jajowato-podluzna przysadka opatrzo- 
ny. Plewy podluzne, w górze cokolwiek rozszérzone, tepe, bru- 
dno-purpurowe, nerwem bledszym na grzbiecie oznaczone i szczu- 
pla blonka bialawa na brzegu w górze opasane, zupelnie gladkie. 
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Klosów zeüskich dwa lub 3. cokolwiek rozsunionych, okolo cala 

dlugich, podluznych. prawie walcowatych, ku nasadzie troche zwe- 
zonych, szypulkowych, po dojrzeniu nieco zwislych. Szypulki ich 
sa delikatne, nitkowate, gladkie, w nasadz e malerükie, brudno- 
purpurowa, niekiedy w szezecine przedluzona pochewka otoczo- 
ne. Plewy zeüskie sa jajowate, szérsze 1 krótsze od mezkich, 
w kolorze i innych cechach do nich podobne. Owoce drobne, ge- 

sto-osadzone, odwrotnie-Jajowo-kuliste lub prawie eliptyezne, dro- 
bniutkim wlosem gdzieniegdzie okryte, rdzawo-zielonawe, tepe, 
plewom prawie wyrównywajace. Przytrafia sie odmiana, u któ- 

r6] klosy zebskie w wiérzcholku mezkiemi kofeza sie kwiatami. 

1001. C. PALUDOSA: radice repente, culmo triquetro sca- 

(T. blotna) ^ bro, folis culmo longioribus latis 
margine scabris, spicis masculis 2 vel 

3 , femineis totidem cylindraceis ere- 

etis densifloris subsessilibus, bracteis 

foliaceis. evaginatis fructibus ovatis 

turgidis complanato - subtrigonis ob- 

solete-nervosis glabris squamam ob- 

longam longe-acuminatam paulo-su- 

perantibus , rostro brevi bipartito. 

Carex paludosa Gooden. Sch. Ca- 
ric.tab. Oo. et tab. Vv. nr. 103. Wild. 
Spec. IV. p. 305. Hoffm. Germ. 1l. 
239. DC. Flor. fran. n. 1165. Pers. 

Syn. II. 546. Bess. Gal. II. 216. 
Schlech. Berol. 1. 480... Spreng. Syst, 
II. 828. Lorek, Flor. Pruss. tab. 185, 
fig. 1018. Kunth, Flor. Berol. M. 350. 

Dietrich, Flor. March. 107. imm. 

Siles. I. 409. Carex acuta Curt. Flor. 
Lond. C. acutiformis Ehrh. C. Kochia- 
na JDC. Flor. fran. Suppl. p. 291. 
C. spadicea Roth, Germ. 1L. 465. 



580 WPÓELDZIELNO-KWIATO WA 

Iosnie nad brzegami rzék, rowów, stawów, na 

lakach blotnistych. .«IKwitnie w maju 1 ezerwcu. 2]. 
Z ogóluéj postaci 1 koloru klosów, do turzycy ostré] (C. acuta) 

podobny, lecz nieco wiekszy i niekiedy przeszlo 3 stóp dorastaja- 
cy. Ma korzeü pérzowaty, walcowaty, luskami lancetowatemi 
okryty 1 wlóknami opatrzony. ádibla prosto-stojace, sztywne, mo- 
cne, u dolu lisciste, tró]karciaste, o kantach ostrych i szorstkich. 

Liscie szérokie (3 lub 4 lin), plaskie, geste, zdzblom kwitnacym 

wyrównywajace, po brzegach i na grzbiecie bardzo szorstkie. Klo- 
sów mezkich dwa lub trzy, podluznych, tepych lub nieco $pieza- 
stych, zgrubialych, prosto-stojacych lub troche odchylonych, bru- 
natno-purpurowych; wiérzcholkowy z nich najwiekszy. Skladaja 
sie one z plew lancetowatych lub podluznych, tepych albo cokol- 
wiek $piczastych, gladkich, czerwono-rdzawych, na grzbiecie zie- 
lonym, delikatnym nerwem oznaczonych. Klosów zeüskich zwy- 
kle trzy, szczuplejszych,, dluzszych (2 lub 3 cal. dlug.), prawie 
walcowatych, niemal bezszypulkowych lub. krótko-szypulkowych, 
prosto-stojacych, po dojrzeniu troche odchylonych, odleglych, téjze 
co i mezkie farby. Przysadki do zwyeza]nych li$ci podobne, bez- 
pochewkowe; najnizsza jest najwieksza, zdzblo przewyzszajaca; 
górne stopniowo sa coraz krótsze 1 wezsze. Plewy zeüskie lance- 
towate, szezuplejsze, $piezastsze 1 w wiérzcholku krótkim sztyle- 
cikiem zakorczone, zreszta do plew mezkich podobne. Owoce sa: 

dosé wielkie, jajowate lub okraglawo-eliptyczne, niemal trójgrania- 
ste, troche plaskawe, tepe, nerwiste, gladkie, dziobkiem krótkim, 
w wiérzcholku rozdwojonym opatrzone, po dojrzeniu brudno-zie- 
lonawé] barwy, od plew nieco szérsze, lecz w dlugosci prawie im 
wyrównywajace. 

1002. C. nrPARIA: radice repente, culmo triquetro scabro, 
(T. nadbrzezna) folis culmo longioribus latis margine 

scabris, spicis masculis 38—5 sessilibus 
crassis trigonis, femineis 9 vel 4cy- 
lindrieis erectis densifloris sessilibus 
pedunculatisve, bracteis foliaceis evagi- 
natis, fructibus oblongis apice attenua- 

to-rostratis nervosis. glabris, squamam 
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ovato-oblongam acuminato - aristatam 

vix superantibus, rostro acute bidentato. 

Carex riparia Gooden. Schk. Caric. tab. 

Qq et tab. Rr. nr. 105. Willd. Spec. YV. 

p. 306. Hoff. Germ.YI. 240. Pers. Syn. 
II. 546. DC. Flor.fran.n. 1166. Schlech. . 

Berol. l. 480. Spreng. Syst. III. 828. 

Lorek, Flor. Pruss. tab. 185, fig. 1019. 

Kunth, Flor. Berol. M. p. 351. Dietrich, 

Flor. March. p. 114. Wimm. Siles. T. p. 

409. Carex crassa Ehrh. Roth, Germ. 

IL 462. Willd. Prodr. Flor. Berol: n. 
1236. C. acuta Allion. Flor. Pedem. n. 
28347. C. rufa «Lamar. Enc. 

Przytrafia sig na lgkach blotnistych, nad brzega- | 

mi rzék, stawów i strumieni (Znajdowalem nad Bie- 

brza.) Kwitate w maju 1 ezerwcu. ?[ 
Jest prawie najwiekszym tego rodzaju gatunkiem, bo docho- 

dzi 4 czasem 5 stóp wysokosci. Zdiblo ma prosto-stojace, trój- 

kafciaste, po. kantach szorstkie, zreszta gladkie, i mocne. Liscie 

szérokie (okolo pól cala) do trzeinowych podobne, na grzbiecie 
| po brzegach szorstkie. Klosów mezkich zwykle trzy (czasem 4 
lub 5j, wiérzcholkowych, podluznych, tepych, niemal walcowato- 

trójgraniastych, zgrubialych, rdzawych, bezszypulkowych, skupio- 

nych; wiérzcholkowy z nich najwiekszy; kazdy ma w nasadzie 

przysadke lancetowata, szezeciniasto-przedluzona, od klosa znacznie 

krótsza. Plewy ich sa lancetowate, mocno-spiczaste, dlugie, glad- 

kie. Klosów zenüskich 3 Iub 4 (na 2 lub 3 cal. dlug.), podluznych, 

niemal walcowatych, tepych; nizsze z nich sa wieksze i dluzéj szy- 

pulkowe, najwyzszy krótszy 1 prawie bezszypulkowy. Dolna przy- 
sadka wieksza od innych, széroka, zdzblu wyrównywajaca; wyz- 
sze sa coraz krótsze, szczuplejsze, wszystkie do innych lisei podo- 
bne. Zeüskie plewy sa jajowato-podluzne, szczecina: zakotezone, 

gladkie, brunatnawe, nerwem zielonym na grzbiecie nacechowa- 
ne. Owoce wielkie, jajowo-podluzne, niemal stozkowate, 3gra- 
niaste, gladkie, wyraznemi linijkami wpodluz oznaczone, w dzio- 
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bek widelkowaty zwezajace sie, szaro-zielonawe, plewom ww szé- 
rokosci równe,.lecz cokolwiek od nich krótsze. 

1003. C. vestCARIA: radice repente, culmo triquetro sca-. 

(T. pecherzykowata) bro, folis culmo longioribus latis mar- 

eine scabris, spicis masculis 2 vel 3- 

cylindricis , femineis 2 vel 3 remotis 

oblongo-cylindracels sessilibus vel 
brevi-pedunculatis erectis densifloris, 
bracteis foliaceis evaginatis, fructibus 
(oblongo) ovatis turgidis nervosis gla- 

bris squamam lanceolatam acutam 

superantibus, rostro bicuspidato. 

Carex vesicaria Lin. Spec. (excl. 
var. B). Scop.Carn. n. 1164. Schk. 
Caric. tab. Ss. nr. 106. Willd. Spec. 
IV. p. 307. Hoffm. Germ. lI. 241. 
Pers. Syn. I. 541. Schlech. Berol. Y. 
p. A81. Bess. Gal. Il. 219. «DC. Flor. 
fran. n. 1163. Spreng. Syst. IL. p. 
.828. Kunth, Flor. Berol. Il. p. 352. 

JDietr. Flor. March. p. 115. Wimm. 
Ses. n. I. 409. Lorek, Flor. Pruss. 

i. 185, f. 1020. Carex vesicaria B .Pol- 

lich, Palat. n. 895. C. inflata. Huds. 

Angl. Roth, Germ. ll. 466. Carex spi- 
cis masculis pluribus, femineis pedun- 

culatis, capsulis inflatis acuminatis 

Lin. Flor. Suec. n. 856. : 

Na bagnach, nad brzegami wód. Kwitnie w ma- 

ju 1 Czerwcu. 

Ma korzeá perzowaty, brudno- bilo, edzieniegdzie Tuskami 
okryty. Lodyge na 1 lub 2 stóp wysoka, prosto-stojaca, trójkaricia- 
sta, o kantach ostrych i szorstkich, u dolu liseiem okryta. Liscie 

korzeniowe do$é szérokie (przeszlo 2 lin., prawie rynienkowate, 
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po brzegach i na grzbiecie szorstkie, Swiatlo-zielone, zdzblom 
kwitnacym prawie równe; lodygzowe sa pochewkowate, zdzblo 
czasem przewyzszajace, zreszta do tamtych podobne. Klosów me- 
zkich zwykle dwa, niekiedy 3, wiérzcholkowych, mnié] wiecéj 
zblizonych, podluznych, szezuplych, nieco $piezastych, brunatna- 
wych; wiérzcholkowy zwykle dluzszy, dolny klos ma w nasadzie 

przysadke li$ciowata, waziutka, prawie szczeciniasta, klosa nie- 

przewyzszajaea. Wszystkie skladaja sie z plew lancetowatych, spi- 
ezastych, dosé wielkich, brunatnawych, gladkich, na brzegu blon- 

ka biala obwiedzienych, a na grzbiecie smuga zielonawa nacecho- 

wanych. Zeüskich klosów pospolicie dwa, niekiedy jeden, ezasem 
trzy, cal lub póitora dlugich, podluznych, niemal walcowatych, 

zgrubialych, szypulkowych, z poczatku prosto-stojacych, póznié] 

mniéj wiecéj odchylonych. Najnizszy jest wiekszy 1 dluzéj szypul- 
kowy, wyzsze stopniowo mniejsze, o szyputkach krótszych, tak da- 
lece, ze ostatni w górze Jest prawie bezszypulkowy. Plewy zeü- 
skie równowazko-lancetowate, szezuple]sze, krótsze 1 bledsze od 

mezkich, zreszta do nich podobne. W nasadzie szypulek znajduja 
sie przysadki lisciaste, bezpochewkowe; najnizsza z nich wieksza 
od innych, zdzblo przewyzszajaea. Owoc wielki, podtuzno-jajow a- 
ty, nieco rozlozysty, wydety, gladki, nerwami oznaezony, zólto- 
zielonéj barwy, od plew dluzszy 1 znacznie szerszy. Dziobek spi- 
czasto-rozczepany. 

1004. C. AMPULLACEA: radice repente, culmo obtuse-tri- 
(T. banieczkowata) | gono glabro, foliis culmo longiori- 

bus latiusculis margine scabris, 

- spicis masculis 2 vel 3 gracillimis, 
femineis 2 vel 3 remotis elonga- 

to-cylindricis pedunculatis erectis 

densifloris, bracteis foliaceis vagi- 

natis, fructibus subelobosis inflatis 

nitidis rostratis nervosis squamam 

oblongam angustato-acutiusculam 

superantibus, rostro bicuspidato. 

Carex ampullacea Gooden. Schk. 
Caric. tab. 'Tt. nr. 107. Willd. Spec. 
IV. p. 308. Hoffm. Germ. ll. 242. 
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Pers. Syn. I. 547... DC. Flor.fran. 
n. 1764. JSchlech. Berol. L. 481. 
Dess. Gal. 1. p. 280. Spreng. Syst. 
III. p. 828. Lorek, Flor. Pruss. tab." 

185,5. 1021. Kunth, Flor. Berol. 
II. p. 351. Dietrich, Flor. March. 
p. 115. Wimm. Siles. I. 409. C. 

vesicaria Zfudson. Angl. C. vesica- 

ra.B Le. Flor. Suec. n. 8506 et 

Spec. Plant. C. obtusangula: Ehrh. 
C. vesicaria «a Pollich, Palat. m. 

895. C. torfacea Gmelin. Syst. C. 

longifola JA. Flor. Paris. p. 
490. C. rostrata Withering. Carex 

culmo longissimo, spicis tenuibus 

remotis Lm. Flor. Lapp. n. 328. 

Hosnie na bagnach torfowatych, na mokrych 1a- 
kach, okolo wód. Kwitnie w maju 1 ezerwcu. ?|. 

Do poprzedzajacego gatunku podobny i téjze prawie wysoko- 
$ci dorasta; lecz u tego zdzbla sa tepo-kariciaste, o kantach glad- 
kich, u dolu niemal walcowate 1 tylko w górze miedzy. klosami 
szorstkawe. Liscie sa nieco wezsze, rynienkowate, wazkiém, nie- 

mal graniastém przedluzeniem zakontezone, po brzegach szorstka- 
we, sino-zielone. Klosów mezkich dwa lub trzy (rzadzéj ecztery), 
szezuplejszych jak u poprzedzajacego, walcowatych, prosto-wznie- 
sionych; wiérzcholkowy dluzszy jest od innych; najnizszy ma nie- 
kiedy krótka szypulke 1 li$ciem waziutkim, szezeciniastym, krót- 

szym od klosa w nasadzie jest opatrzony; inne sa bezszypulkowe 
i u dolu maja tylko przysadke podluzna, plewowata. Klosów zen- 
skich zwykle dwa, niemal walcowatych, zgrubialych, tepych, szy- 
pulkowych, rozsun:onych, w czasie kwitpienia prosto-stojacych, 

pózniéj odehylonych; nizszy klos ma dluzsza szypulke. Przysadki 
do lisci podobne, lecz wezsze i Zdzblom wyrównywajaee; najwyz- 
sza prawie szczecinlasta; wszystkie sa tak Jak u poprzedz. bez po- 
chewek. Plewy rdzawe; mezkie podluzno-jajowate, tepsze i szer- 
sza, biala blonka obwiedzione; zeüskie lancetowate, szczuplejsze, 
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Spiczastsze i prawie bez blonki nadbrzeznéj; jedne 1 drugie maja 
na grzbiecie wydatna smuge zielona. Owoce osmiu rzedami, do- 
syé regularnie dachówkowato-ulozone, znacznie mniejsze Jak u ga- 
tunku poprzedzajacego, bardziéj roztwarte, prawie kuliste, wyde- 
te, gladkie, nieco I$niace, zielonawe, szezuplym dzióbkiem widel- 

kowato-rozdwojonym w wiérzcholku uwienczone, od plew malo 
co diuzsze. Turzyce te dosé ezesto znajdowalem kolo Warszawy, 

Radomia 1 Lomzy. 
Uwaga. Opisanie kilku innych. gatunków 'w Augustow. znale- 

zionych, których z pewnoscia zdeterminowaé nie moglem, dalszemu 
czasowi zostawiam. Turzyca piaskowa (C. arenaréia IL.), któré] ko- 

rzefi tak waznym jest w medycynie, nigdzie w miejscach przeze 
mnie zwiedzanych nie dala mi sie widziéc. 

Rzed czteroprecikowy | (Tetrandria). 

414. URTICA. POKRZYWA. 

Kwiat. mgzk. Kielieh ezterolistkowy, o listkach okragla- 
wych, wkleslych, tepych. Korona Zadna. Precików 4, list- 

kom kielielia przeciwleglych, z poezatku skrzywionych, pó- 
Zniéj (po rozkwitnieniu) sprezysto-prostujacyeh sie; nitki ich 

cienkie; glówki 2komórkowe, grzbietem przytwierdzone, pod 
spodem podluznie-pekajacee. Kwzaf. Zezsk. Kielich zwykle 
2klapkowy. Korony nie ma. Zawiazek pojedynezy, lkomór- 
kowys; blizna bezszyjkowa, pedzelkowato-kosmata. Owoc 

jednonasienny, splaszezony, kielichem okryty. 

- Uwaga. Kwiaty pokrzyw sa drobne, liczne, zielonawe, pospo- 
licie w gronka lub kupki zebrane; zeüskie czasem na osobnych 

indywiduach. Wiele gatunków (przeszlo 200 jest znajomych), od- 
znacza sie wlosami parzacemi, których urzadzenie ma niejakie po- 
dobietistwo z mechanizmem zeba jadowitego u gadów lub. zadla 

u pszezoly. Kazdy bowiem taki wlosek jest wydrazony 1 wspar- 
ty na malym gruczolku, ostry plyn wydzielajaeym. Dotykajae sie 
pokrzywy , przebijamy tém. samém sztywnym jéj wlosem skóre, 
a w miejsce tak zaklóte splywa wydrazeniem wlosa, jokby ka- 

Tom. Il. 
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nalem, mala kropelka gryzacego plynu, który nastepnie zapalenie 
i dotkliwy ból piekacy sprawia. Suche pokrzywy, jako pozbawio- 
ne owego soku, wcale nie parza. Wspomnione wlosy, juz na li- 
stkach nasiennych daja?sie widziéc. 

1005. U. prorca: foliis cordato-oblongis acuminatis grosse- 
CP. zwyezajna) serratis urentibus, racemis paniculato-ra- 

mosis axillaribus geminis sessilibus pe- 
tiolo longioribus dioicis, floribus olome- 
ratis. 

Urtica dioica Lin. Willd. Spec. IV. 352. 
Pollich, Palat.n.901. Roth, Germ. Vl. 474. 
Schk. Handb. III. 236, tab. 289. Hoff. 
Flor. Germ. ll. 248. DG? Flor. fran. n. 

2132. Kluk, Dykc. II. 146. Bess. Gal. II. 

984. Pers. Syn. II. 553. Spreng. Syst. III. 
p. 839. Kunth, Flor. Berol. 11. 186. Die- 

trich, Flor. March. 219. Wim. iles. I. 
922. Lorek, Flor. Pruss. tab. 186, fig. 

1026. Urtica foliis cordatis, amentis cy- 
lindraceis sexu distinctis Ln. Flor. Lapp. 

9174. Urtica folis oppositis cordatis, ra- 

cemis geminis Zn. Flor. Suec. n. 869. 
Urtica hispida. DC. Flor. fran. Suppl. p. 

355. Urtica urens maxima Vall. Paris. 

p.205. Pokrzywa wtóra pospolita: Ur- 
tica communis Syren. stron. 1406. 

Przy wsiach, kolo plotów, na gruzach, miejscach 

nieuprawnych 1 zaniedbanych b. pospolita, czasem 
w gajach i w lasach. Kwitnie w lip. sierp. ^7]. 

Wiekszy gatunek ?pokrzywy, dorastajacy ezasem kilku stóp 
wysokosci, a niekiedy wzrost ludzki przewyzszajacy. Korzet ma 

pérzowaty, doió gleboko w ziemie rozposcierajaey sie. «Lodygi - 

ezworokaficiaste, nieco galeziste, prosto-stojace. Li$cie wielkie, 
przeciwlegle, ogonkowe, jajowo-podluzne, w wiérzcholku szezy- 
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towato-przedluzone, w nasadzie mniéj lub wiecéj sercowato-wy- 
ciete, na brzegu; grubo.pilkowane, ciemuo-zielone, pod spodem 
bledsze, zylaste. Kwiaty Jednopleiowe, drobne, zólto-zielonawe, 
tworza grona wiéchowato-rozgalezione i nieco zwisle, od ogonka 

dluzsze; grona te parami z katów li$ciowych wyrastaja. Liscie, 
lodyga i inne: cze$ci okryte sa szczecinkowatym, parzacym wlo- 
sem, który od rosliny latwo sie odrywa. Mlode liscie téj pokrzy- 
wy daja na wiosne zdrowa zielenine; a z jéj lodyg otrzymuja sig 

mocne wlókna, do delikatnéj przedzy zdatne. Parzenie pokrzywa 
zdretwialych czlonków cholerycznego napadu, zbawienna nie- 

raz pomoc przynioslo. 

1006. U.unENs:folis oppositis ovato-elliptieis (vel sub- 
(P. zegawka) vhombeis) acutis inciso-serratis sub-5ner- 

viis urentibus, racemis axillaribus geminis 
sessilibus petiolo brevioribus androgynis , 

floribus glomeratis. 
uL T urens Lin. Willd. Spec. IV. p. 352. 

Pollich, Palat. n. 900. Roth, Germ. M. 4172- 

DC. Flor. fran. n. 2133. — Hoffm. Flor. 

Germ. II. 248. Pers. Syn. II. 552. Bess. 

Gal. V. 283. Schlech. Berol. I. 484. Spreng. 
Syst. lil. p. 840. Lorek, Flor. Pruss. tab. 

186, fig. 1026. Kluk, Dyke. HI. 145. 

Kunth, Flor. Berol. 11. p. 186. Dietrich, 

Flor. March. 2919. .Wimm. Ses. Y. 322. 

Urtica foliis ovatis, amentis cylindraceis 
androgynis Ln. Flor. Lapp. 315. Urtica 

foliis oppositis ovalibus Jn. Flor. Suec. n. 

862. Urtica minor Lamar. Flor. fran. M. 

194. Urtica urens minor Vall. Paris. p. 

205. Zezawka: Urtica minor acrior Syren. 
stron. 1406. 

Rosnie przy plotach , budowlach , kolo ogrodów, 

miedzy warzywein, na gruzach. Kwitnie przez cale 

lato. (9) 
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Roczny, muiejszy gatunek pokrzywy, koloru $wiatlejszego. Cza- 
sem ledwie na pare cali wysoki, na lepszym gruncie stopy lub 
nieco wiecéj dorasta. W'szystkie jéj czesci Jeszeze dotkliwié] pa- 
rzacemi wloskami s3 okryte. Zodyga jest prosta, kariciasta, poje- 
dynceza lub mniéj wiecéj rozgaleziona. Liécie przeciwlegle, na 
dlugich ogonkach, eliptyezne lub prawie romboidalne, na brzegu 
gleboko 1 ostro-pilkowane, o zabkach niekiedy nacietych. Kwiaty 

podobniez jak u poprzedzajacego gatunku drobne, zielonawe; me- 
zkie z zefiskiemi pomieszane, tworza gronka ezyli wiazeezki z ka- 
tów li$ciowych wyrastajace i od ogonka krótsze. Kielich kwiatów 
Zenüskich sktada sie z dwóch wickszych listków 1 dwóch malenkich, 

zewnalrz przy nasadzie osadzonych. Ziarna sa Jajowate, socze- 
wkowato-splaszezone, gladkie, blyszezace, blado-oliwkowe, wie- 
kszemi listkami cue okryte. Liscie pierwotne sa zupelnie cal- 
kowite. 

415. MORUS. MORWA. 

Kwiaty w kotki zebrane. JMezk. okrycie pojedyneze, 4- 

klapkowe, o klapkach jajowatych, wklesl!ych. Preeikow 4 

Zz klapkami naprzemianleglyeh. | Zezisk. okrycie takiez jak 

w mezk. Zawiazek pojedynezy. Szyjek dwie, Owocem ja- 
goda, zlozona z drobuych 1 lub 2ziarnowych figit Z 0- 
krycia migkkiego, soczystego utworzonych. 

1007. M. Ar2A:folüs ovatis basi oblique cordatis integris 
(M. biala)  lobatisve inaequaliter serratis glabris sub- 

laevibus. 

Morus alba Lin. Willd. Spec. IV. p. 368. 
Scop. Carn. n. 1176. Schk. Handb. TIL. p. 
238, tab. 290. Gaertn. de fructib. YI. 199, 
tab. 126, fig. 6. DC. Flor. fran. n. 2130. 
Cours. Botan. Cultiv. VI. 363. Schlech. Be- 
rol. I. 483. Spreng. Syst. IL. p. 492. Kluk, 
Dykc. M. 127. Sylwan, XIL str. 271. Wo- 
dzicki, L 306. 
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Pochodzi z Chin, Persyi i Azyi mniejszé. W E- 
uropie umyslnie sie pielegnuje. U nas okolo 500 
slarych drzew téj morwy, w róznych okolicach Kró- 
lestwa daje sie widziéc. Najwiecé] w Krakow. Ma- 

zowiec. Lubelsk. Kwitnie w ezerwcu. 5 
Morwa biala, któréj liscie sa glówném jedwabników pozywie- 

niem, jest drzewem 20 lub 30 stóp dorastajacém. Ma liscie ogon- 
kowe, dosyé wielkie, Jajowate, w nasadzie nieco sercowato-wy- 
ciete, nieregularnie-pilkowane, prawie gladkie, juz calkowite, juZ 
na 3 lub 5 nierównych klapek, glebiéj lub plycój wc'ete; wiérz- 
cholkowa klapka jest zwykle wieksza 1 mniéj wiecéj spiczasta; in- 
ne sa tepe. Kotki zeriskie po dojrzeniu przybieraja postaé jagody 
zloionéj, napozór do maliny podobnéj, barwy bialéj. niekiedy 
czerwonawéj lub fioletowéj, smaku slodkiego. Odmiana o lisciach 
szorstkawych niekiedy sie przytrafia. (O pielegnowaniu morwy 
bialéj;- Sylwan, XII. 2911. Kurowski, Tygodn. roln.- techn. zx r. 

1835, nr. 291. z r. 1830, nr. 4 i nastep. z r. 1838, nr. 6. Tenze 

O polrzebie i moznosci zaprowadz. jedwabników, Warsz. 1830 
Jezierski, Polskie jedwabnictwo, Warsz. 1838. Wyzycki, Zieln. I. 81). 

1008. M. xrGRA: foliis cordatis ovatis sub -5lobis inciso- 
(M. czarna) dentatis, supra asperis subtus hispidis. 

Morus nigra Lin. Willd. Spec. IV. p. 
369. Schk. Handb. lll. p. 238. Cours. 
Botan. Cult. VI. 364. DC. Flor. fran. m. 
2129. Pers. Syn. 1. 557. Spreng. Syst. 
III. 492. Kiuk, Dyke. 1I. p. 129. Wo- 
dzicki, L, 307. | 

Pochodzi z Persyi. Stare drzewa w maléj ilo- 
$ci gdzieniegdzie daja sig u nas widziéc. Kwitnie 

w czerwcu. 7 
Czarna morwa jest drzewem nieco wiekszém od poprzedzaja- 

cego, lecz z ogólnéj postaci dosyé do niego podobném. Rózni sie 
szczególnié] li$ciami, które sa szorstkie w dotknieciu 1 drobnym 
wlosem, mianowicie pod spodem porosle; zreszta podobnieZ sa 
ogonkowe, jajowate, w nasadzie sercowato-wyciete, w wiérzchol- 
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ku spiezaste, cale lub na klapki podzielone, na brzegu drobno- 
nieforemnie zabkowane, pod spodem szarawo-zielone. Rozwijaja 
sie nieco. pózniéj jak u bialéj. Jagody po dojrzeniu ciemno-pur- 
purowe, prawie ezarne, wieksze jak u poprzedz. gatunku, soczy- 
ste, dos przyjemnego smaku. 

416. ALNUS. OLSZA. - 

Kwiaty mezkie i Zeüskie w osobne kotki zebrane. Kofk. 

mezk. waleowata, zlozona z lusek szypulkowych, tarezowa- 
tych, pod spodem trzema malemi przysadkami (a) opatrzo- 

nych. Kwiatków 3, do nasady przysadek przymocowanych. 
Kielich sloikowaty, foremny, Aklapkowy. Precików 4, krót-- 
kich, do nasady klapek przyroslych. Glówki pylkowe nasa- 
da, umocowane; o dwoóeh równoleglych, podluznie pekajaceych 
komorkacl. — Ko£/r. Zezisk. krótka, waleowato-podluzna lub 

eliptyczna, z lusek klinowatyceh, tepych, po okwitnieniu zwig- 
kszonych i stwardnialych uformowana. Pod kazda luska, 
kwiatów 2. Kielich Zaden. Zawiazek pojedyunezy, 2komór- 
kowy, dwiema nitkowatemi bliznami uwienezony. Orzeszek 
jajowaty, splaszezony, bezskrzydelkowy, 1-—2nasienny. 

1009. A. aruTINOSA: foliis obovato-subrotundis inaequali- 
(O. pospolita) ^ ter serrato-dentatis obtusis glutinosis 

subtus in axillis venarum villoso-bar- 

batis. | 

Alnus glutinosa Willd. Spec. IV. 
p. 934. Gaertn. de fructib. II. p. 94, 
tab. 90, fig. 2. Hayne, Arzneig. XIII, 
iab. 48. Pers. Syn. 1. 550. .DC. Flor. 
fran. n. 2109. Schlech. Berol. |. 482. 
Spreng. Syst. IIT. p. 848. .Bess. Gal. 
II. 282. Lorek, Flor. Pruss. tab. 186. 

(a) Tych przysadek podtug niektórych autorów eztery, a podlug in- | 
nych az piec sie znajduje. 
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f. 1023. Kunth, Flor. Berol. YI. 200. 
Szubert, Opis. 10. Sylwan, XII. 7 
z rycina. Dietrich, Flor. March. 202. 

Win. Siles. n. 3918. Betula Alnus 
Lin. Spec. Pollich, Palat. n. 899. 
Roth, Germ. II. 476. Kluk, Dykc. I. 

11. Wodzicki, Y. 99. Betula glutino- 
sa Villars, Plan. Dauph. 1V. 189. 
lloffm. Flor. Germ. 1l. 247.  Alnus 
communis JDesfont. Al. nigra Gilib. 

W miejscach wilgotnych, bagnistych obszerne la- 
sy stanowi. Najwiecéj lasów olszowych w August. 
(5700 wlók) w Plock. (2290 wlólk); w Mazowiec. 
(1676 w1ól), Sylwan IV. 31. Kwitnie w kwiet. maj. 5 

Olsza pospolita jest drzewem 50— 80 stóp dorastajacém, a po $cie- 
ciu pnia glównego, w postaci krzewu na kilka lub kilkanascie stóp 
wysokiego okazujacém sie. Pieü miéwa prosty, ciemno-brunatna, 
w starosci popekana kora okryty. Liscie sa ogonkowe, okraglawe 

lub odwrotnie Jajowato-okraglawe, w wiérzchelku tepe 1 niekiedy 
nieznacznie wyciete, na brzegu nieforemnie pilkowane, ciemno- 

zielone, w mlodosci lipkie i nieco omszone, pózniéj gladkie, tylko 
pod spodem w katach zylek kupki drobnych wlosków  majace. 
Kotki mezkie sa szczuple, walcowate, na 2 lub 3 cal. podezas 

kwitnienia dlugie, brudno-czerwonawe, po kilka na wiérzcholku 

mlodych galazek skupione i na szypulkach galezistych zwisle. Kie- 
lich w postaci sloika, zóltawy, 4klapkowy, o klapkach okragla- 
wych. Precików cztéry, których nitki s3. krótkie, w ^wiérzcholku 

szezuplejsze, glówki jajowate, 2komórkowe. Zerüskie kotki podo- 
bniez jak tamte osadzone; z poczatku sa drobne (na 2 lub 3 lin. 
dlug.), skladaja sie z lusek klinowato-okraglawych, $cisle ulozonych, 

zewnatrz brudno-czerwonawych; pod kazda dwa sa kwiaty. Kie- 

licha nie ma. Zawiazek splaszezony; blizn d wie, szezuplych. szydel- 
kowatych, wysunionych, parpurowéj barwy. Nastepnie Iuski wspo- 
mniane rozrastajac sie, twardnieja 1 prawie drzewiaste sie staja, 

a cala kotka zeüska po dojrzeniu ksztalt szyszki, okraglawo-jajo- 
waté], sino-zielonéj, pózniéj brunatné], okolo pól cala dlugiéj przy- 
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biéra. Dojrzewa w koficu pazdziernika. Swiéze drewno td olszy 
odznaeza sie czerwonawym kolorem. Kora do garbowania zdatna, 
a liscie do gojenia ran i wrzodów sa skutecznym domowym 
$rodkiem. 

1010. A. INCANA: foliis ovatis acutis duplicato-serratis sub- 

(O. biala) | tus incano- pubescentibus, axillis vena- 
rum nudis. 

Alnus incana Willd. Spec. IV. p. 335. 
-Bechstein, Forstbot. 299. DC. Flor. fran. 
n. 2110. Pers. Syn. IL. p. 550. Bess. Gal. 
I. 203. Schlech. Berol. Suppl. p. 258. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 186 , f. 1024. 
Spreng. Syst. II. p. 848. Sylwan XII. 
18 z ryeina. Szubert, Opis. (6. Wo- 
dzicki,l. 102. Dietrich, Flor. March. 209. 

Wim. Siles. Y. 328. Betula incana Lin. 
fl. Suppl. 41T. Villars, Dauph. IV. 
190. Schk. .Handb. III. p. 234. Hoffm. 
Germ. II. 248. Betula Alnus var. 8 Lin. 
Spec. 

Przytrafia sie w niektórych okolicach, tak na wil- 
eotnych Jak 1 na suchych wznioslejszych mieJscach, 
mianowicie nad. Wisla (W Krak. Mazow. Plock.). 
Kwitnie w kwiet. t 

Olsza biala ciaglych lasów u nas nie stanowi. Do poprzedzajacé] 
jest bardzo podobna i téjze niemal wysokosci dorasta. Odznacza 
sie li$ciem Jajowatym, $piczastym, pod wójnie pilkowanym, nie lip- 
kim, majacym kolor ja$niejszy, a dolna powierzchnia siwo omszo- 
na. Przysadki li$ciowe sa lancetowate, opadajace. Kotki mezkie 

zwykle po trzy, na wiérzcholku mlodych galazek skupione. Skla- 
daja sie z lusek 1 kwiatów takich jak u poprzedzajacego gatunku. 
Szyszxi sq nieco wieksze i wezesniéj dojrzewaja. Nakoniec kora 
na pniu i galeziach gladsza, jasniejsza, szarawéj barwy. Drewno 

téj olszy jest biale, scislejsze i trwalsze jak poprzedzajact;j. 
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Rized piccioprecikowy | (Pentondria). 

417. XANTHIUM. RZEPIEN. 

Kwiaty skupione. 7Mezk. Pokrywa weilolistkowa, nie- 
mal-kulista. Osadnik szezecinkami okryty. Kielieh rurkowa- 

to-leikowaty, 9 razy weiety. Preeików 9. o nitkaeh w rurke 

spojonych, elówkach wolnych. Zensk. Pokrywa jednolist- 

kowa, zewnatrz koleami haezykowatemi okryta, wewnatrz 
dwa kwiaty w osobuyeh komórkach zawierajaca. Kielich 
Zaden. Zawigzek pojedynezy. Szyjka 1. Blizn 2, wysunio- 

nych, równowazkich, rozlozystyeh. Ziarn 2, plaskawych, 

w okrywie stwardnialéj, kolezystéj, 2komórkowéj zamknie- 

tych. 

1011. X. srRuManrUM: caule inermi, foliis late-cordatis 3— 
(R. pospolity) .5lobis grosse dentato-incisis utrin- 

que hirtello-scabris , involucris fru- 

ctiferis ovalibus pubescentibus, ros- 
tris rectiusculis, aculeis uncinatis. 

Xanthium strumarium Zn. Willd. 

Spec. IV. 318. Scop. Carn. n. 1171. 
Gaertn. de fructib. 1. 418, tab. 164, 
f. 9. Schk. Handb. tab. 291. .Pollich, 

Palat. n. 902. Roth , Germ. II. 492. 

Hoffm. Flor. Germ. M. 256. .DC. 
Flor. fran. n. 2139. Ejusd. Prodr. 

V. p. 5283. Schlech. Berol. I. 485. 
LLorek, Flor. Pruss. tab. 186, f 1027. 
Spreng. Syst. III. 852. Bess. Gal. 1I, 
295. Kunth, Berol. 1. 338. Dietrich, 

Flor. March. 453. Wimm. Siles. 239. 

Xanthium caule inermi Ln. Flor. 
Suec. n. 864. Xanth. vulgare Lamar. 

Tom II. 15 
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Flor. fran. V. 56. Rzep' albo $wini 
rzep: Phasganium vel Xanthium 

Syren. stron. 599. 

Pospolita roslina przy wsiach, kolo plotów, przy 
drogach, na gruzach, dziedziücach i t. p.. Kwitnie 

od sierp. do paZdzier. (3) 
Dorasta okolo póltory stopy wysokosei. Ma lodyge prosto- 

stojaca, pojedyneza lub nieco galezista, prawie walcowata, zwy- 
kle plamkami brudno-purpurowemi upstrzona, niekiedy wlosem 
szczecinkowatym okryta. Liscie sq naprzemianlegle, dlugo-ogon- 
kowe, wielkie, w nasadzie mniéj wiecé] sercowato-wyciete, jajo- 
wate lub nieforemnie okraglawe, na klapki wieksze lub mniejsze, 

Spiczaste lub prawie tepe, katowato-wcinane i nieregularnie zab- 
kowane. Dolna ich powierzchnia jest zylasta, a obiedwie, równie 
jak 1 ogonle, sa. szorstko-szezecinkowate. Kwiaty w krótkte gro- 
na, bezszypulkowe, na wiérzcholku lodygi i galezi lab w katach 
li$ci zebrane. Mezkie tworza glówki niemal kuliste, krótko-szypu- 
leezkowe; maja kielichy rurkowato-lejkowate, w pieé zabków wy- 

ciete; nitki w rurke dluzsza od kielicha spojone, glówki wolne, 

równowazkie, dlugie, brudno-zielonawéj barwy, nieco rozlozyste 
i lukowato-skrzywione. Zeüskie kwiaty sa liczniejsze, nizéj umo- 
cowane; po okwitnieniu wydaja owoce suche, twarde, podluzne, 
prawie eliptyczne, okolo pól cala dlugie, w wiérzcholku dwoma 
prostemi, kolacemi dzióbkami zakoüczone. Powierzchnia ich jest 
cmszona i ma na sobie tegie szezeciny, albo raczéj kolce dlugie, 
w górze haezykowato-zgiete. W owocu dwa saziarna, w oddziel- . 
nych komórkach umieszezone, eliptyezne, po obu koricach $picza- 
ste, gladkie, zielono-ezarniawe, z jednéj strony plaskie, z drugiéj 
soczewkowato- wypukle; wiérzcholek tych nasion przedluza sie 
w miekki, prosty kolec.. Owoc zólto farbuje, i ztad nazwisko ro- 
Sliny z greckiego zanthos (zólty. Dekandol w swoim systemacie 
do zlozonych ten rodzaj policzyl. 

418. AMARANTHUS. SZARZAT. 

Kwiaty drobne, trzyprzysadkowe, w grudki skupione; 
klosowate lub wiechowate. Kielich 3—5listkowy, trwaly, 
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wzniesiony, czesto farbowany. Korona zadna. AMezk. Pre- 

eików 3—9. Zeznsk. Zawiazek pojedynezys szyjek 3, krót- 

kich, szydelkowatyeh. Blizu 3, trwalyeh. Torebka lziar- 
nowa, nieco splaszezona , niepekajaca lub poprzeezuie-peka- 
jaca, kielichem okryta. 

1012. A. prrrux: caule diffuso adscendente glabro , foliis 
- (S. pospolity) subrhomboideo- ovatis obtusissimis re- 

tusis, glomerulis axillaribus subglobo- 
sis ad apicem caulis in anthuros cylin- 
draceos nudos terminales et axillares 

dispositis, floribus bracteis longioribus 
triphyllis, masculis triandris, capsulis 
subrotundo-ovatis indehiscentibus. 

Amaranthus Blitum Lin. Willd. Spec. 
IV. p. 381. Scop. Carn. n. 1118. Roth, | 
Germ. II. 471... Pers. Syn. I. 560. DC. 
Flor. fran. n. 2282. Hoffm. Germ.1. 249. 
Bess. Gal. YT. 284. Schlech. Berol. T. 485. 

JLorek, Flor. Pruss. tab. 186 , fig. 1028. 
Kluk, Dyke. 1.28. Dietrich, Flor. March. 

p.242. Wiümm. Sies. .. 81. Amaran- 

thus floribus glomeratis lateralibus, fo- 

liis ovatis retusis caule diffuso Lin. Flor. 

Suec. n. 865.  Amaranthus viridis Pol- 
lich, Palat. n. 903. Amaranth. adscen- 
dens Lo?sel. Amaranth. ruderalis Koch. 

Am. oleraceus Aodschied. Albersia Bli- 

tum JAunth, Flor. Berol. 1T. 144. 

Przytrafia sig czasem we wsiach 1 miasteczkach, 

przy plotach, w ogrodach miedzy warzywem, na 

placach, ulicach 1 t. p. Kwitnie w lipe. sierp.. (9) 
Cala roslina jest szaro-zielonawa, z postaci do komosy podo- 

bna. Ma lodyge na !/;—1 stope wysoka, znacznie galezista, roz- 
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pierzchla, juz prosto-stojaca, juz mniéj wiecéj na ziemi rozpostar- 
ta, gladka, niekiedy czerwonawa. Liscie naprzemianlegle, ogon- 

kowe, nieforemnie niby czworokatnie-jajowate, w wiérzcholku 
tepe i nieco wyciete, pod spodem zylaste. Kwiaty bardzo drobne, 
zielonawe, niepozorne, zebrane w krótkie klosy, z katów lisci 

i z wiérzcholków galezi wyrastajace. W mezkich sa 3 preciki. 

W zeüskich blizn trzy. Kielich w obudwu trzylistkowy. Torebka 
okraglawa, niepekajaca. Liscie czasem plamami sa oznaczone. 

Rzed osmioprecikowy (Qctandria). 

419. MYRIOPHYLLUM. WYWZÓCZNIK. 

Mezk. kielich A4dzielny, o dzialach wzniesionych. Plat- 
ków w koronie 4, od kielicha dluzszych i z jego dzialami 
naprzemiaunleglych, predko-opadajacych. Preeików zwykle 

o$m. Zensk. Kielich z zawiazkiem spojony, 4klapkowy. 
Korona Zadna. Zawiazek eztérokomórkowy. Blizn 4, zgru- 
bialych, kosmatych. Owoc sueliy, ze 4 guziezków orzeszko- 
watych, lziamnwych, niepekajaeych, nieco splaszezonyeh 

i prawie Z soba, zroslych, uformowauy. (Rosliny wodue, 
o kwiataeh drobnych, okregowych). 

1013. M. srrcATUM: folis verticillatis pinnatipartitis, seg- 
(W. klosowy) ^ mentis capillaceis, floribus verticilla- 

tis, verticillis spicatis, spicis virginels . 
erectis, bracteis inferioribus serratis 

verticillum aequantibus, superioribus 
integerrimis verticillo brevioribus. 
Myriophyllum spicatum n. Wald. 

Spec. IV. 406. Scop. Carn. n. 1180. 
Pollich , Palat. n. 905. .Roth, Germ. 
IL. 481. .Pers. Syn. II. 563. Hoffm. 
Flor. Germ. YI. 252. Schk. Handb. tab. 
296. DC. Flor.fran.n. 3658. Ejusd. 
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Prodr. 1L. p. 68. Schlech. Berol. Y. 
481. Bess. Gal. II. 285. Spreng. Syst. 
III. 8583. Lorek, Flor. Pruss. tab. 187, 

f. 1031. Kunth, Berol. L. 172. Die- 

trich, Flor. March. 519. Wümnm. Si- 
les. l. 117. Myriophyllum floribus 
masculis interrupte spicatis Ln. Flor. 

Suec. n. 861. Myriophyllum aquati- 
cum majus Vail. Paris. p. 143. 

W rowach, stawach, sadzawkach i t. p. Kwitnie 

w lipeu, sierpniu. ^]. 
Cala roslina zanurzona jest w wodzie, klosy tylko podezas 

kwitnienia wznosi nad jJéj powierzchnia. Ma lodygi galeziste, 
prawie dwudzielne, walcowate, gladkie, wietkie, li$ciem  dosé 

gesto okryte. Lisci zwykle po cztéry w kazdym okrazku, gladkich, 
na delikatne, niemal wloskowate wciecia piérzasto-podzielonych, 
Klos pojedynezy, wiérzcholkowy, bezlistny, pionowo nad wode | 
wzniesiony, na 2 lub 3 cal. diugi. Kwiaty nader drobue; w okra- 

Zki bezszypulkowe zebrane; wyzsze sa mezkie, bardziéj do siebie 
zblizone; korone maja ezerwonawa, przysadki drobniutkie, cale 
i krótsze od kwiatów; precików os$m, których glówki sa podluzne, 
równowazkie, zólte, niemal pionowo na nitkach wsparte. Kwia- 
ty Zefiskie nizéj umocowane, 1 tworza okrazki rozsunione. Korony 
u nich nie ma; przysadki zas sa $piczaste, niewyraznie pilkowane, 
kwiatom niemal równe. Blizny pezelkowate, cielistéj barwy. 

1014. M. vznTICILLATUM: foliis verticillatis piunatipartitis 
( W. okregowy) segmentis capillaceis, floribus 

|. verticillatis,verticillis axillaribus, 
bracteis omnibus pectinato-pin- 
natifidis verticillo longioribus. 

Myriophyllum . verticillatum 
Lin. Willd. Spec. IV. p. 407. 
Pollich, Palat. n. 906. Roth, 

Germ. 1L. 482. .Pers.Syn.ll. 563. 
Hoffm. Germ. 11. 253. DC. Flor. 
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fran. n. 3659. Ejusd. Prodr. VI. 

p. 68. Schlech. Berol. I. 487. 
Spreng. Syst. III. p. 853. Bess. 
Gal. II. 285. .Lorek , Flor. Pruss. 

tab. 181, fig. 1032. Kunth, Flor. 
-berol. I. 171. — Dietrich, Flor. 

March. p. 519. Wimm. Siles. I. 
117. Myriophyllum floribus om- 
nibus verticillatis in. Flor. Suec. 

n. 868. Myri. pectinatam DC. 
Flor. fran. Suppl. p. 529. Prodr. 
III. p. 68. Myriophyllum aqua- 

ticum minus Vaill. Paris. 148. 

W rowach, miejscach woda zalanych. Kwilnie 
w lecie. 2] 

Z ogólnéj postaci do poprzedzajacego podobny, leez rózni sie 
lodyga zazwyeza] pojedyneza, dluzsza, cokolwiek grubsza i lisciem 

gescié] okryta. Lisci tych. w kaziym okrazxu bywa po piec, podo- 
buiez na subtelne, wioskowaie weiecia podzielonych. Kwiaty 

w okrazkach równo rozsunionych. Najwidocznié] Jednak tém sie 

rózni, 2e przysadki, których przy kazdym okrazku. jest 4 lub 3, 
sa znacznie od kwiatów dluzsze, piérzasto podzielone i do lisci lo- 
dygowych podobne. Kwiaty czasem bywaja 2pleiowe. AMyrio- 
plullum pectinatum JD C. jest odiniang majaca przysadki grzebie- 
niaste, malo co dluzsze od kwialów. 

490. CORYLUS. LESZCZYNA. 

Kotki mezk. waleowate, zwisle, z lieznych lIusek, 3klap- 
kowych, dachówkowato-uloZone; Srodkowa klapka szérsza, 
dwie boezue szezuplejsze okrywajaca. Precikow 8, do na- 
sady tuski pod. spodem przymocowanycl; nitki ich krótkie, 
glówki jeduokomórkowe, w. wiérzcholku kupka wlosków 

uwienezone. Kofi Zezsk. w ksztaleie paezków  krótkich, 

luskowatych, wiérzcholkowyeh i boeznyceh, o tuskach jajo- 
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watych, tepych, wewnatrz przy nasadzie 2kwiatowych, 
opadajaeyeh. Kazdy kwiat otoezony okrywa, dzwonkowata, 
prawie 2dzielng, w wiérzeholku w.nieforemne zagbki po- 

szarpana. Kielieh: z zawiazkiem dolna cze$cia, Seisle spojony 

(mórny), z brzegiem niewyraznym i nieforemnie zabkowa- 
nym (*). Zawiazek 2komórkowy, o komórkach 1 ziareezko- 

wycl (*.. Blizu dwie, szezuplyeh, wysanionych. Owocem 
jest orzeeh. twardy, jajowaty lub okraglawy, mniéj wiecéj 

Spiezasty, gladki, lkomorkowy, lnasienny, w nasadzie 

ehiropowatoscia, széroka, okraglawa, ozuaezony i w pokry- 

wie zwiekszoncej, lisciastéj, w wiérzcholku w zeby poszar- 

panéj zawarty. 

1015. C. AvELLANA: ramulis petiolisque pilosis setulisque 

(LL. pospolita) ^ glanduliferis obsitis, foliis ovatis vel 

subrotundo-obovatis acuminatis cor- 

datis inaequaliter acute dentatis sub- 

tus pubescentibus, stipulis oblongis 

obtusis, involueris campanulatis api- 

ce apertis et multifidis , laciniis lace- 
ro-dentatis. 

. Corylus Avellana Lin. Willd. Spec. 

IV. p. 410. .Pollich, Palat. n. 912. 

Scop. Carn. n. 1192. Schk. Handb. 1I. 

p. 215, tab. 305. Gaertn. de fructib. 
II. 58, tab. 89, f. 9. Du Rot Haibk. 

DBawmz.l. 173. Roth, Flor. Germ. M. 

490. DC. Flor. fran.n. 2115. Hoffm. 

Germ. 11.255... Pers... Syn. 1,51. 

Bess. Gal. lI. 292. SehMech. Berol. 1. 

(*) Z poczatku jednak ani téj okrywy, ani kielicha dojrzéé niepodo- 

bna; pózniéj dopiéro, gdy zawiazek sie zwiekszy, cze$ci te staja sie wi- 

doczniejszemi. 
(*) Komórka jedna wraz ze swojém ziareczkiem, w czasie rozrasta- 

nia sie zawiazka niknie; dlatezo orzech jest Ikomórk. i zwykle lziarn. 
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492. Spreng. Syst. IIT. 853. .Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 189.fig. 1043. Kunth, 

Flor. Berol. II. 198. Kluk, Dykce. I. 

159. Szubert, Opis. 209.  Wodzicki, 

L 174. |. Dietr. Flor. March. p. 215. 
—OWimm. Siles. Y. 324. Corylus stipu- 

lis ovatis obtusis Lin. Flor. Suec. n. 
873. Corylus sylvestris Vaill. Paris. 
p. 42. 

W lasach i gajach bardzo pospolita. Kwitnie 
wezesnie z wiosny. ^] 

Leszezyna pospolita jest krzewem 15 do 20 stóp dorastaja- 

cym. Galezie ma dlugie, brunatnawe, bialo-plamiste, gladkie, 
w mlodoscei omszone. Liscie ogonkowe, sercowato-okraglawe, 

lub odwrotnie jajowato-okraglawe, w nasadzie cale, w wiérz- 

cholku mnié] wiecéj $piczasto-przedluzone, na brzegu podwójnie 
drobno-pilkowane; górna ich powiétzchnia jest jasno-zielona 

i prawie gladka, dolna bledsza, szarym, drobnym wlosem okry- 
ta, Zeberkowata. - Ogonek li$ciowy jest krótki, czerwonawym, 

gruczolkowatym wlosem porosly a w nasadzie dwie, podluzne, 
tepe przysadki majaey. Mezkie kotki zazwyezaj po 2 lub 3 razem 
z wiérzcholka lub z boku mlodych galazek wyrastaja; w Jesieni 

juz sa widzialne, nastepnéj wiosny przedluzaja sie 1 do póltora 

]ub dwóch cali diugos$ci dochodza; sa walcowate, zwisle. bru- 

natnawe, omszone. Pod kazda ich luska Jest o$m precików, ma- 

jacych. glówki podluzne lub jajowate, lkomórkowe, w wiérz- 
cholku wiqzeczka wlosków uwienczone, po dojrzeniu szpara po- 

dluzna pekajace i obfity zólty wydajace pylek. Zeüskie kwiaty 
w málym, jajowatym, z dachówkowatych lusek zlozonym peczku 
zebrane i miedzy jego luskami tak ukryte, ze tylko ich blizny 
szczuple, nitkowate, karmazynowe z paczka wystaja. Owoe pod 
nazwiskiem orzecha laskowego znajomy, z poczatku jest zielona- 

wy. pózniój wlasciwego koloru, gladki, prawie kulisty lub jajo- 
waly, ezasem nieco splaszczony, tepy lub $piezasty, w pokrywie 
zieloné6, dzwonkowatéj, u dolu nieco zgrubialéj, w wiérzcholku 

zebato-poszarpanéj utkwiony, a po zupelném dojrzeniu z takowé] 
dobrowolnie wypadajacy. Dwa, trzy a niekiedy i wiecéj orze- 
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chów, razem z soba zroslych w jednój pokrywie znalezé mozna. 
Orzechy ezesto dwuziarnowe bywaja. Z nasion wyborny otrzy- 
muje sie oléj. 

Rzed wieloprecikowy (Polyandria). 

491. BETULA. A5ZARZOZA. 

Kotka megzka walcowata, z lieznych lusek jajowato- 

okraglawyeh, daehówkowato-ulozonych uformowana. Pod 
kazda, luska, jest pie6 przysadek czyli lusek mniejszych, do 

jéj nasady przyroslych. Kielich Zaden, preeików zwykle 6, 
o nitkach w wiérzeholku rozdwojonych i glówkaeh podwoój- 
nych, jednokomórkowyech, podluzoie pekajaeych. Kof£a 

Zens. krótsza, szezuplejsza, walcowata, z lusek 3klapko- 
wych, $císle dachówkowato-ulozonych. Pod kazda kwia- 
tów trzy. Kielich zaden. Zawiazek 2komórkowy, o komór- 
kach 1ziareezkowych. Blizn dwie, szezuplyeh, nitkowatych. 
Owocem orzeszek bardzo drobny, l1komórkowy, luasien- 
ny, soezewkowato-splaszezony, z obudwu stron bloniastém 

skrzydelkiem opasany. 

1016. B. ArBA: ramulis verrucosis, folis ovato-deltoideis 

(B. Ros) acuminatis argute duplicato - serratis gla- 
bris, junioribus glutinosis, squamarum lo- 
bis lateralibus rotundatis. 

Betula alba Lin. Spec. Willd. Spec. IV. 
qp. 462. Pollich, Palat. n. 898. Schk. Handb. 
IIL. p. 230, tab. 288. Roth, Germ. YI. 475. 
-Bechst. Forstbot. 284. Dess. Gal. II. 288. 
Spreng. Syst. HI. p. 854. Pers. Syn. II. 
512. Schech. Berol. Y. 489. DC. Flor. fran. 
n. 2106. Lorek, Flor. Pruss. tab. 188, fig. 
1038. Wallroth., Sched. Critic. 494. Szu- 

bert, Opis. str. 51. Kluk, Dykc. 10. Wo- 
Tom Il. 16 
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dzické,l. 125. .Kunth, Flor. Berol. M. p. 
202. Dietrich, Flor. March. p. 201. Wimm. 
Siles. I. 321. Betula folis ovatis acumi- 

natis serratis Ln. Flor. Suec. n. 859. 
«a Zwyezajna, vulgaris: ramis patentibus, fo- 

; lis scabris. Betula virgulis erectis Vaill. 
d roposs peuaibe 

B Placzaca, pendula: ramis pendulis, foliis 

laevibus, Betula pendula Ao/h, Germ. 1l. 
415. Hoffm. Flor. Germ. IIl. 246... Schk. 
Handb. tab. 288. Pers. Syn. li. 572. B. 
verrucosa Ehrh. Betula virgulis pendulis 
Mall. d ue. 

W lasach suchych lub nieco wilgotnych; niekie- 
dy sama obszerne gaje tworzy. Kwitnie w kwiet. 
1 maju. 5 | 

Jest drzewem do 60 lub wiecéj stóp dorastajacém. Pieü i ga- 
lezie grubsze odznaczaja sie kora biala, gladka, na cienkie platki 

rozlupujaca sie; mlodsze galezie maja kore brunatnawa3, nieco 

szorstika, brodaweczkami bialawemi okryta. Galezie sa cienkie, 

gietkie, na mlodyceh drzewach prosto-stojace, na starszych mniéj 
wiecéj zchylone lub zwisle. Liscie naprzemianlegle, ogonkowe, 
zwykle tró]katne, lub jajowato-trójkatne, czasem prawie rom- 
boidalne, 'w nasadzie niekiedy  sercowato-wyciete, w  wiérz- 

cholku $piczaste, na brzegu ostro-podwójne, pilkowane, w mlo- 
dosci troche lipkie, z obudwu stron gladkie, pózniéj z wiérz- 
chu brodaweczkami ezyli kropkami szorstkiemi okryte, s$wia- 
tlo-zielone, pod spodem bledsze. Kotki mezkie, przed liscia- 
mi kwitnace, na wiérzcholku galazek zwykle po dwie (czasem po 
3 lub po 1) umieszczone, zwisle, walcowate, na póltora lub dwa 

- cale dlugie. Skladaja sie z lusek okraglawych, rzesowatych, 

w wiérzcholku króciutkim sztyletem zakoriczonych. Pod kazda jest 
9 drobniutkich, bialych przysadek, z których jedna wiérzcholkowa, 
a 4 boczne; do ostatnich przymocowane sa preciki w liczbie 

szesciu, majace nitki krótkie glówki podwójne, jajowato-okra 
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glawe, lkomórkowe, zólte, wpodluz pekajace ("). Zeüskie kotki 

prawie jednoeczesnie z lisciami z bocznych paezków pojedynezo 
wyrastajace, krótko-szypulkowe, wzniesione, szczuplejsze 1 krót- 

sze od miezkich (bo ledwie ?/, cal. dlug.), zielonawe, skladaja sie 

z drobniutkich, z poczatku. okraglawych, pózniéj trzyklapkowych 

lusek; ich boczne klapki sa zaokraglone i szérokie, $rodkowa 
przedluzona, niemal trójkatna, spiezasta, wszystkie sa rzesowate 

i tylko podezas dojrzewania owoców widzialne. Kazda luska ma 
pod soba trzy ledwie dojrzane kwiaty, tojest 3 zawiazki dwuszyj- 
kowe. Te po dojrzeniu zamieniaja sie na tylez malerkich , okra- 
glawych, soczewkowato-splaszezonych owoców czyli orzeszków, 

z których kazdy jest z dwóch stron delikatna, od orzeszka obszer- 

niejsza blonka opasany. 

Brzoza jest wytrwala na zimno, dlatego w krajach znacznie 
na pólnoc posunionych, tudziez na wysokich górach znalezé ja 
mozna. Wszelki grunt jest dla niéj sprzyjajacy. Drewno Jéj biale, 
dosyé twarde, szezególniéj dla kolodziejów 1 siodlarzy zdatne, na 
opal wyborne. Z kory otrzymuje sie drzewny oléj, pod nazwis- 
kiem deiegciu znajomy, któremu slawne juchty rossyjskie dobroé 
swoje winny. Na wiosne za nacieciem pnia lub galezi plynie ob- 
fity, wodnisty, slodkawy sok, osko!g zwany, z którego dobry tru- 
nek naksztalt wina, tudziez niezly ocet otrzymaé mozna. Liscie 
brzozowe maja zapach dos$é przyjemny, smak gorzkawy, dla owiec 
na pasze zimowa zdatne. 

Brzoza placzaca jest odmiana, majaca galezie dlugie, cienkie, 

bardzo gietkie 1 zupelnie na dól zwisle; li$cie pospolicie gladsze 
jak u zwyczajnéj. W ogrodach pieknie od innych drzew odbija. 

Uwaga. Wyrastajace mlode pedy brzozowe, po $cieciu pnia 
glównego, miewaja czesto liscie calkiem od zwyczajnych odmien- 
ne. Sa one bowiem pospolicie wielkie (3—5 cali dlug. a 2—3 
cali w nasadzie szérokie), jajowate, szezytowato-przedluzone, nie- 
regularnie $piczasto-zabkowane, a czasem na klapki nieznaeznie | 

wciete; dolna ich powiérzchnia Jest bledsza, szarawa 1 gestym, 

krótkim, miekkim wlosem odznaezajaca sie, górna bardziéj szorst- 
ka i rzadsze ma wloski. Ogonki 1 galazki podobniez sa kosmate. 

(*) Niektórzy autorowie kazdq taka glówke podwójna uwazaja za 
pojedyncza, 2komórkowa, któréj komórki sa znacznie od siebie odsu- 
nione, i tylko nasadami do kohców roZdwojonéj nilki przyroste. Inni 
jeszeze kazdy precik o gtówce podwójnéj, poczytuja za dwa preciki nit- 
kami z sobà do pewnéj wysoko$ci spojone , 1 tym sposobem 12 widza 
precików, szykujac je we trzy eztéroprecikowe kwiaty. W takim sposo- 
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1017. B. rRuTICOSA: ramulis punctis resinosis adspersis, 
(B. krzewowata) | folis breviter petiolatis subrotundo- 

ovatis grosse-serratis glabris, amen- 
tis femineis ventricoso-teretibus, squa- 

marum lobis linearibus elongatis. 
. Betula fruticosa Pallas, Flor. Ross. 

I. 62, tab. 40: Willd. Spec. IV..466. 
Pers. Syn. YI. 572. Schk. Handb. Vl. 
p. 233. Bechst. Forstbot. 610. Bess. 
Gal. YI. 291. Schlech. Berol. Y. 491. 
Spreng. Syst. lI. p. 855. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 189, f. 1040. Dietrich, 

Flor. March. 201. Betula humilis 
Schrank. D. turfosa Weigel. B. fruti- 
cans Desfont. 

Ten gatunek brzozy jest krzewem, na 4 lub 5 stóp wysokim. 
Ma galezie i galazki szaro-brunatne, bialemi kropkami upstrzone. 
Liscie drobne, ogonkowe, eliptyczno okraglawe, lub okraglawo- 
jajowate (niektére przy kotkach niemal-remboidalne), nieco $pi- 
czaste, z brzegiem w górze nieregularnie-ostro-pilkowanym, przy 
nasadzie cale; obiedwie ich powierzchnie sa gladkie, czasem tylko 

na obwodzie rzesowato-omszone, dolna zeberkowata 1 delikatne- 

mi Zylkami siatkowato-przerosla. Mezkie kotki pojedynezo z bo- 
cznych paezków wyrastaja w kwietniu; sa waleowate, brunatna- 
we. Zeüskie w maju wraz z li$ciami równiez pojedynczo sie wy- 
wijaja. Dojrzala kotka zeüiska jest podluzna, waleowata, na kró- 
tkiéj szypulce do góry wzniesiona, okolo pól cala dluga, a na 3 
lub 4 lin. w przeciec. poprz. széroka, zólto-brunatnawa. Luski 
jéj sa 3klapkowe: boezne klapki szérsze, tepe, niby skosno-ucie- 
te, wiérzcholkowa zas jest szczuplejsza i nieco dluzsza, jajowato- 
lancetowata; wszystkie na obwodzie drobnym, bialawym wlosem 
rzesowato-okryte. Cala luska niby krzyz przedstawia. Owoce ma- 
ja ksztalt prawie eliptyczny; sa plaskie, gladkie, w wiérzcholku 

tylko wlosiste i dwiema bliznami uwienczone, a z dwóch stron 

bie uwaZania, liczba kwiatów pod kazda glówna fuska kotki mezkiéj, 
wyrównywalaby liezbie kwiatów pod Iuska kotki zehskiéj bedacych. 
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blonka biala, nieco od owocu wezsza opasane. Krzew ten znala- . 

zlem w r. 18271 na bagnistéj lace w Augustow. w okoliey Szezu- 
czyna i Wasosza. Pózniéj P. Jastrzebowski znajdowat go okolo 

Sejn. 

492. CARPINUS. GREAB. 

Kotka mgzka yodluzno-waleowata, z lusek jajowatych, 
wkleslych, rzesowatych, dachówkowato-uloZonych uformo- 

wana. Precików pod kazda luska 10 do 20, o glówkach 

pojedynezyeh, podwójnych lub potrójuych, podlugowatych, 
Ikomórkowyeh, w wiérzeholka kupka, wlosków uwienezo- 
nych. Kielich zaden. Kot. Zezis. nastroszona, krótsza, .o lus- 
kach rzadszych, lancetowatych, spiezastych, 2k wiatowyeh, 

opadajaeych. Kazdy kwiat opatrzony okrywa (przysadka) 

Jklapkowa, o klapce Srodkowéj dluzszéj. Kielich niewy- 
razuy, do zawigzka Seisle przyrosly (górny), nieforemnie 
zabkowany. Zawiazek pojedyuezy, dwiema dlugiemi bli- 

 znami uwienezony, 2komórkowy, o komórkach lziareczko- 
wych. Owocem orzeszek jajowaty, plaskawy, Zeberkami 

ozuaezony, niepekajaey, szezatkami kielieha w wiérzehol- 
ku okryty, nasada, do okrywy zwiekszoneéj, lisciastéj, 3klap- 
kowéj przyrosly, ziarno jeduo zawierajacy. 

1018. C. BETULUS: foliis ovali-oblongis subcordatis acumi- 

(G. pospolitj) matis argute - duplicato-serratis subtus 
ad nervum et venas primarias sericeo 

pubescentibus, venis lateralibus appro- 

ximatis parallelis, bracteis involucrali- 

bus fructiferis trifidis, lacinns subserra- 

tis, intermedia magis producta. 

Carpinus ;Detulus Lin. Willd. Spec. 
IV. 461. Scop. Carn. n. 1189.  Pollich, 

Palat.n.891. Gaertn. de fructib. 1I. 52, 

tab. 89, fig. 2. Roth, Germ. VI. 491. Schk. 
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Handb. IT. 213, tab. 304. .Bechst. Forst- 
bot. 408. .DC. Flor.fran. n. 2112. Pers. 
Syn. Il. 572.  Hoffm. Germ. ll. 255. 
Bess. Gal. II. 291. Schlech. Berol. Y. A494. 
Spreng. Syst. IL 855. Kluk, Dykc. I. 
109. Lorek, Flor. Pruss. tab. 189, fig. 

1042. Kunth, Flor. Berol. Il. 197. .Die- 
trich, Flor. March. p. 215. Wimm. Siles. 

I 324. Wodzick, Ll. 241. Carpinus 
squamis strobilorum planis Lin. Flor. 

Suec. 812. Carp. sepium Lamar. Flor. 
fran. YI. 212. Carp. vulgaris Miller. Szu- 

bert, Opisan. 51. 

W lasach listkowych 1 gajach. Niekiedy | przy 
wsiach drzewa pojedyneze daja sig widzieé. — Kwi- 
(nie w maju. 5 

Grabina dorasta do 20 lub 30 lokei wysokosei, lecz czesto 
w postaci krzewu sie okazuje. Pieri miéwa pospolicie prawie kaüi- 
ciasty, ciemno-szara, dosyé gladka kora pokryty. Mlode galazki sa 
omszone. Liscie naprzemianlegle, krótko-ogonkowe, jajowato- 
podluzne, w wiérzcholku $piczasto przedluzone, na brzegu po- 
dwójnie ostro-pilkowane, okolo dwóch cali dlugie, a cal lub pótl- 
tora szerokie; dolna ich powiérzchnia ma na sobie równolegle, 
wydatne zeberka, pod ostrym katem z glównym nerwem zetknie- 
te; zeberka te równie jak brzeg lisci, tudziez ogonki bialym, rzad- 
kim wlosem sa okryte. Kotki mezkie z boku przeszlorocznych gala- 

zek wyrastaja, 1 sa na krótkich szypulkach osadzone lub bezszypul- 
kowe, nieco zwisle, walcowate, na l lub dwa cale dlugie, z Iu- 

sek rzadkich, jajowatych, $piczastych, wkleslych, zólto-zielonych, 
w wiérzcholku rdzawych i nieco omszonych uformowane. Do na- 
sady kazdéj takiéj luski pod spodem, rózna liczba precików (znaj- 
dowalem ich od 10 do 18) jest przyrosla. Kazdy sklada sie z nitki 
króciutkiéj i glówki jednéj (czasem dwóch lub trzech a takie po- 
dobnie jak u brzozy, za odosobnione komórki by waja uwazane). 

Glówki sa podlugowate, w wiérzcholku kupka drobnych wlosków 
uwieticzone, jednokomórkowe, szpara podluzna pekajace. Leh- 
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skie kotki wraz z li$ciami, z paezków wiérzcholkowych sie roz- 
wijaja; sa krótsze (okolo pól cala dlug.) i szezuplejsze od tamtych, 
na szypulkach mnié] wiecé; ukosnie stojace, z lusek rzadkich, lance- 
towatych, mocno-spiczastych, rzesowatych i predko opadajacych 
uformowane; u dolu maja kilka przysadek, podobniez lancetowa- 

tych i rzesowatych. Kazda luska dwa zwykle obejmuje kwiaty. 

Kwiat sklada sie: z okrywy, majacé] postaé przysadki 3 razy wcie- 
té], o wcieciu srodkowém lancetowato-równowazkiém, cokolwiek 

$piezastém, omszoném 1 niemal trzy razy od boeznych wcieé dluz- 
szém; z zawigzka kielichem drobniutkim nieforemnie zabkowa- 

nym uwieüczonego, i z dwóch blizn, szezuplych, nitkowatych, 
wysunionych, czerwonawych. Owoc jest jajowaty, plaskawy, 
gladki, po dojrzeniu twardy, okolo éówieré cala dlugi, brudno-zie- 

lony; na powiérzchni ma podluzne zeberka, a na wiérzcholku 
krótkie szezatki kielicha. Orzeszek ten jednoziarnowy, przyrosly 
jest do nasady okrywy (przysadki) zwiekszoné], liSciastéj, 3klap- 
kowéj i krótka szypulke majacéj; $rodkowa klapka znacznie jest 
od boeznych wieksza; wszystkie za$ sa gladkie, zylkami porosle, 
na brzegu cale lub niewyraznie drobno-pilkowane. 

Grabina na zywe ploty i szpalery szczególnié] sie uzywa; dre- 
wno jest biale, ciezkie, twarde i bardzo spójne, do wszelkié] sto- 
larszezyzny i wyrobów kolodzieJskich przydatne, a pod wzgledem 
opalu kazde inne przewyzsza. Li$cie sa dobra pasza dla owiec 

i bydla, a z orzechów moznaby zapewne niezly oléj wybijac. 

423. FAGUS. BUK. 

Kotki mgzk. okraglawo-klosowate. Okrycie pojedyneze 
(kielich), prawie dzwonkowate, 5 razy wciete, przysadka- 
mi opatrzone. Precików od 6 do 12 ]ub eokolwiek wiecéj 

wysunionyeh, wolnyeh, majaeych glówki 9komórkowe, 
o komórkach równoleglych. Kofk. Zensk. Pokrywa zgru- 
biala, 4 razy weigta, szezecinkami najezona, 2kwiatowa. 

Zawiazek kielichem 6dzielnym, prawie foremnym, wznie- 
sionym uwienczony, trójoraniasty, Jkomórkowy, o ko- 
mórkach 2ziareezkowyeh. Blizn 3, dlugich, nitkowatych, 
wysunionyeh. Owoców 2, skorkowatyeh, trójgraniastych, 
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gladkieh, 1nasiennyeh, niepekajacych , w pokrywie zwie- - 
kszonéj, stwardnialéj, koleami miekkiemi zewnatrz okrytéj 
i na eztéry klapki pekajacéj, zamknietych. 

1019. F. syzvATICA: foliis subrotundo-ovatis repandis sub- 

(B. pospolity) undulatis margine ciliatis glabris sub- 
tus in axillis venarum sericeo-pilosis, 
involucris ovato-globosis spinis mol- 
libus patentibus echinatis. 

Fagus sylvatica Lin. Willd. Spec. 
IV. p. 459.  Pollich, Palat. n. 910. 

Roth , Germ. Il. 489. Gaertn. de fru- 

ctib. I. 182, t. 37, fig. 2. Schk. Handb. 
III. p. 272, tab. 203. Du Roi Haibke. 

DBaumz. l. 230. Pers. Syn. II. 510. 
Hojfim. Flor. Germ. M. 255. Bess. Gal. 
II. 288. DC. Flor. fran. n. 2113. 

Schlech. Berol. I. 493. Spreng. Syst. 
III. p. 856. Klub, Dykc. WM. 1. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 188, f. 1037... Wo- 
dzicki l. 201. Szubert, Opis. str. 18. 
Kunth, Flor. Berol. Y. 196. Dietrich, 

Flor. March. p. 216. Wimm. Siles. I. 
326. Fagus foliis ovatis obsolete ser- 
ratis Lin. Flor. Suec. n. 811. 

W Krak. W Sandomir. na górach Sto-krzyz- 
kich, gdzie obszerne lasy stanowi. W Lubelsk. 
w okolicach Zamoscia. W Mazow. kolo m. Brze- 
zin. W Plock. pow. Lipnowskim it. d. (Lasów bu- 
kowych najwiecé] w Lubelsk. (365 wlók). W San- 
domir. (325 wl). W Krakow. (96 wl). Kalisk. (62 
wl). Sylwan IV. 31). Kwitnie w maju. 55 
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Bucezyna jest piekném i uzyteczném drzewem, dorastajacém 
niekiedy do 100 stóp wysokosci. Jéj pier i galezie odznaczaja sie 
kora gladka, równa, popielata. Liscie na krótkieh ogonkach 0sa- 

dzone, naprzemianlegle, skosno-jajowate, w wiérzcholku tepe 
lub niebardzo $piczaste, na brzegu falisto-nieznaeznie wyginane, 
w mlodosci nieco kosmate, póznié] gladkie, troche l5niace i tylko 
na obwodzie bialym, miekkim wlosem pieknie porosle, $wiatlo- 
zielone, pod spodem zeberkowate, okolo 2 cali diugie. Zeberka, 
tudziezogonki i szypulki kwiatowe, maja na sobie miekkie, jedwa- 
biste wloski. Kwiaty rozwijaja sie w maju. wkrótce po lisciach. 
Mezkie zebrane sa. w kotki niewielkie, okraglawe, zielono-zólte, 
na dlugich szypulkach z katów lisei wyrastajace. Kazdy kwiat ma 
króciutka szczególowa szypulke; kielich jegzo jest prawie dzwon- 
kowaty, 5 lub 6 razy wciety, o weieciach lancetowatych, spicza- 
stych, jedwabisto-wlosistych; precików 8 albo wiecéj, majacych 
nitki delikatne. wlókienkowate, gladkie, znacznie od kielicha 
dluzsze; glówki podluzne, zóltawe, nasada przymocowane, 2ko- 
mórkowe, o komórkach równoleglych, wzdluz pekajacych. Szy- 
pulka ozólna czasem na 2 cale przeszlo jest dluga, i ma ponizé] 
'kotki szezuple, równowazkie, nietrwale przysadki. Kwiaty zeüi- 
skie na wiérzcholku mlodocianych galazek wyrastajace, na szy- 
pulce zgrubialéj, splaszezonéj. okolo cala dlugiéj do góry wznie- 
sione. Pokrywa niewyrazuie 4zabkowa, zewnatrz licznemi, miekkie- 

mi, walcowatemi, omszonemi, w wiérzcholku nieco skrzywionemi 
kolcami najezona, dwazamyka kwiaty. Kazdy sklada sie z zawiazka, 
maleükim, zabkowanym kielichem uwieüezonego, i trzech wysu- 
nionych, na zewnatrz nieco odgietych, kosmatych blizn. W na- 
sadzie pokrywy znajduja sie przysadki równowazkie, szczuple, 
brunatnawe, omszone, opadajace. Nastepnie pokrywa rzeczona 
znacznie sie rozrasta; a po zupelném dojrzeniu na eztéry peka 
klapki. Dwa w niéj zwykle mieszeza sie owoce, trzygraniaste, 
iziarnowe, okolo pól cala dlugie, sladkie, nieco blyszezace, 

w wiérzcholku koriezate, kasztanowato-brunatnawe. dosyé twar- 
de, pod nazwiskiem orzessków bukowych czyli bukwi znajome. 
Drzewo bukowe jest bialawe, lub blado-czerwonawe, scisle, 

twarde, mianowicie po wyschnieciu (od grabiny jednak mniéj 
spojne); daje sie pieknie gladzié, dlatego od tokarzy, stolarzy 
i innych rzemieslników. cenione; do wszelkich robót, szczególnié] 
podwodnych jest przydatném, a po grabowém najlepsze do opalu. 

Tom lH. (ari 
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Swiéze orzeszki maja smak migdalowy; wytlaeza sie z nich obfity, 
tusty oléj, który oezyszezony oliwe prowancka zastapiéó moze. 
Buezypna Jednak w naszym klimacie dosyé rzadko owoce rodzi. 

494. QUERCUS. D4AB. 

Kotki mgzk. rzadko-kwiatowe, szezuple, zwisle. Kie- 
lich nieforemuy, na kilka weieé (6— 9) podzielony. Preci- 
ków 9 do 10, majaeych glówki 2komórkowe, o komór- 
kaeh równoleglyeh. — Koiaty Zemsk. w postaci paczków, 
pojedyneze, albo po dwa lub po kilka skupione. Pokrywa 

Z leznyeh lusek dacehówkowato spojonyeh uformowana, 

Ikwiatowa. Kielieh z zawiazkiem Scisle spojony (górny), 
Z brzegiem wolnym. nieforemnie 6 — 10 razy weietym. Za- 
wiazek 3komóorkowy (*, o komórkach 2ziareezkowych. 
Szyjka l, zgrubiala. Blizn 3, okraglawych, tarezowatych. 

Owocem jest zoladz 1komórkowa, lnasienna, jajowata lub 
podluzna, niepekajaea, w nasadzie pokrywa  zwiekszona, 

W ksztaleie miseczki otoczona. WiluT 

1020. Q. nonu: foliis longiuscule - petiolatis obovato - ob- 
(D. zwyezajny) longis profunde. sinuatis basi rotundatis 

cordatis vel in petiolum decurrentibus 

glabris, junioribus subtus puberulis, glan- 
dibus sessilibus elliptico-oblongis, cupu- 
lam hemisphaericam adpresso-squamulo- 
sam tenuissime tomentosam triplo-supe- 

rantibus. 
Quercus Robur Willd. Spec.IV. p. 450. 

Roth, Germ. 1I. 487... Schk. Handb. YII. p. 

259, tab. 301 b. Hayne, Arzneig. VI. tab. 
35. Hoffm. Germ. II. 254. Spreng. Syst. 
III. 684. Bechstein, Forstbot. p. 238. Dess. 

(*) Podtug niektórych 2komórkowy. 
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Gal. YI. 287. Pers. Syn. IL. 570. Schlech. 
Berol. l. 491. Jundzil, Lit. 986. Szu- 

beri, Opis. 4. Wodzicki, 1. 412. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 188, f. 1035. Dietrich, 

Flor. March. p. 211. Wimm. Siles. I. 325. 
Quercus robur, var. Q Lin. Flor. Suec. n. 

870. Kluk, Dykc. Y. 254. Qu. sessiliflo- 
ra Salisbur. Prodr. Stirp. 392. DC. Flor. 
fran. n. 2117. Kunth , Flor. Berol. M. p. 
194. Quer. sessilis rh. Quercus latifo- . 

lia mas quae brevi pediculo Vaill. Paris. 
p.161. 

W lasach listkowych do$é pospolity. Czystych 
lasów debowych najwiecé] w Lubelsk. (1928 w1ól). 
W Sandomir. (492. wl). W Krakow. (96 wl). 
W Kalisk. (48 wl.) Sylwan 1V. 31. Kwitnie w ma- 
Uu. 

! Najokazalsze i najdluzéj trwajace drzewo naszych lasów. Pie 
jego do ogromnéj dorastajacy grubosci, ciemno-szara 1 w starosci 
zuacznie popekana kora okryty. Galezie vrube, rozlozyste, obszer- 
na korone formuja. Liscie rozwiJaja sie w maju; sa naprzemian- 
legle, ogonkowe, podluzne, ku nasadzie klinowato zwezajace sie, 
na obwodzie w tepe, okraglawe klapkr nieforemnie lekowato-wy- 
cinane. Obiedwie ich powierzchnie sa gladkie (dolna w mlodosci 
omszona) górna ciemniejsza, nieco-lsniaca; spodnia bledsza, bez 
polysku, zeberkami równoleglemi i zylkami siatkowato-przerosla. 
Kwiaty jednoczes$nie z lisciami, na przeszloroeznych galazkach 
wyrastaja. Mezkie zebrane sa Ww kotki czyli raezéj w klosy lub 
gronka szezuple, zwisle, przerywane, na dwa lub trzy cale dlugie, 
z katów lisei wyrastajace. Okrycie ich jest kielichem | poszarpa- 
nym, tojest na szezuple, nierówne, w wiérzcholku nieco kosmate 
wciecia podzielonym. Precików rozmaita liczba; niekiedy wiecé] 

- jak 10; nitki ich sa. krótkie, glówki dwukomórkowe, zóltawe, 

podluznie pekajace. Kwiaty zeüiskie nader drobne (zaledwie 1 lin. 
dlug. bezszypulkowe, pojedynezo lub po kilka skupione, wyra- 
staja powyzé] mezkich, na tychze samych galazkach. Maja po- 
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krywe jajowata, w ksztaleie maletkiego paezka, zlozona z li- 

cznych, dachówkowato ulozonych i zroslych z soba luszezek. Prócz . 

tego znajduje sie ledwie widzialny, zabkowany, zawiazek uwier- 
czajacy a pózniéj niknacy kielich. Szyjka króciutka; blizn 3 lub 
5, zaokraglonych, wystajacych, czerwonawych. Owoc pod na- 
zwiskiem 2ofede? znajomy, bezszypulkowy, pekato-podluzny, wal- 
cowaty, gladki, zólto-brunatnawy, okolo I cala dlugi, w wiérz- 
cholku szczatkiem szyjki uwieüczony, a w' nasadzie miseczka 
stwardniala, chropawa okryty. W jego skórkowatém pokryciu 
miesci sie. 1 ziarno, gorzkawo-s$ciagajacego smaku. Drewno tego 
debu jest brunatnawo-biale, bardzo ciezkie 1 twarde (od buezyny 
mniéj spojne); do wszelkiéj budowli, mianowicie podwodnéj ko- 
rzystnie sie uzywa. Dlugo lezac w wodzie lub w mokréj ziemi, 
wiekszé] twardo$ei nabiera 1 czarniawym wskros przejmuje sie 
kolorem. W suchym piasku predko butwieje. Na ogniu pali sie 
zwolna blekitnawym plomieniem, duzo rozwiJajac ciepla. Kora 
debowa zawiera w sobie podostatkiem garbniku i kwasu galaso- 
wego, z téjprzyczyny do wyprawy skór w garbarniach najpo- 
wszechniéjsie uzywa; kapiele z nia przyrzadzane sa znajomym 
wzmaeniajacym- $rodkiem. ZoladZ stanowi dobre pozywienie dla 
trzody chlewnéj. Kawa z palonych zoledzi jest napojem wzma- 
cniajacym, 1zwyczajna zastapié moze. Przez zaklócie drobnych owa- 
dów, do rodzaju galasówek (Cynzps) nalezacych, tworza sie na 
li$eiach, szypulkach 1 galazkach, mnié] wiecé] kuliste narosle, juz 
pojedyneze, juz po kilka w ksztaleie gron skupione. Narosle te, 
zwane galasem ezyli debianka, zdatne s3 do robienia farby czarnéj 
| atramentu; lecz z naszych debów rzadko sie na ten cel uzy- 
waja ('). 

102]. Q. PEDUNCULATA: foliis breviter-petiolatis vel subses- 

(D. szypulkowy) | silibus obovato-oblongis profunde 

sinuatis, basi angustata cordatis , 

(€ Galas, jaki w handlu kupujemy, pochodzi ze Wschodu, gdzie go 
zbiéraja podobno na gat. Quer. infectoria Oliv. Atrament z niego, jak 
wiadomo, nierównie jest czarniejszy i trwalszy jak z naszych debianek, 
z léj zapewne przyczyny, Ze galki wschodnie, jako wystawione na dtuz- 
sze i silniejsze dzialanie stonca, wiecéj maja w sobie garbniku, kwasu ' 

galasowego i innych pierwiastków na dobroé i trwalo$6 atramentu wply- 

wajacych. Z naszych debianek atrament jest zawsze Zóltawy i predko 
prowieje. 
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junioribus et adultis glabris, pe- 
dunculis fructiferis petiolum mul- 

to-superantibus 1— 9carpis, glan- 

dibus oblongis cupulam hemisphae- 
ricam adpresso-squamosam tenu- 
issime tomentosam triplo-superan- 
tibus. 

Quercus pedunculata Jhrhart. 
Willd. Spec. VI. 450. Hayne, Arzn. 
IV, tab. 36. Pers. Syn. II. 570. 
Hoffm. Germ. IL. 254. Bess. Gal. II. 
281. Spreng. Syst. TII. 864. Bechst. 
Forstb. 222. Schlech. Berol. Y. 492. 
Lovek, Flor. Pruss. t. 188, f. 1036. 
Kunth, Flor. Berol. Y. 195... Die- 

trich, Flor. March. 217. Wim. . 
Siles. I. 325. Szubert, Opis. 10. 
Quer. Robur var. a. Lin. Flor. Suec. 

n. 810. Kluk, Dykc. II. 254. Quer. 
Robur pedunculata Schk. Handb. 
tab. 301a. Gaertn. de fructib. T. 183, 

t. 91, f. 9. Quer. racemosa Lamar. 

Enc. Y. V08. DC. Flor. fran. m. 
2116. Wodzickt, I. 412. Quer. fe- 

mina Ath, Germ, IL. 488. Quer. 

fructipendula Schrank. Quer. lon- 
gaeva Salisb. Prodr. 392. Quer. 
cum longo pediculo Vaill. Paris. 
p. 167. 

W lasach listkowych wraz z poprzedzajacym 
bardzo czesto sig przytrafia. K witnie. w maju, nieco 

 wezesnié] jak piérwszy. 5 | 
Jestto drugi debu gatunek, dawnié] za odmiane poprzedzaja- 

cego uwazany, do którego z ogólnéj postaci bardzo Jest. podobny. 
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Dorasta jeszeze wiekszé] wysokosci, i pie miewa grubszy. Pre- 
dzéj rosnie, i wezesniéj kwitnie. W szezególnosci rózni sie od 

poprzedzajacego li$ciem krócéj ogonkowym, niekiedy prawie bez- 
ogonkowym, glebiój wycinanym; szyjka w kwiatach zeüskich 
dluzsza, wyrazniejsza, a nadewszystko owocem do dlugiéj szypul- 
ki przymocowanym.  Zolad jego jest szezuplejsza, lecz nieco 
dluzsza, walcowata. Drewno bielsze, twardsze i do wyrobów 
zdatniejeze. Wszystkie inne uzytki sa tez same co i z poprzedzaja- 
cegogatunku. — . 

425. JUGLANS. ORZECH. 

Kotka mgzk. z lasek dachówkowatych, lkwiatowyeh 
uformowana.  Okrycie (kieliel)) do szezególuéj przysadki 
przyrosle, na 6 nierównych klapek rozeiete. Precikow od 
12 do 36, gesto-skupionych, majacych nitki bardzo krótkie 
i glówki zgrubiale, 2komórkowe, podluznie pekajace. Kwéa-. 

tow Zens. po 2, 3 lub 4, skupionych. Kielich niewyrazny, 
nadowocowy, 4 razy weiety. Korona 4platkowa, miedzy 
kielichem a szyjkami umieszezona, wiedniejaea. Zawiqzek 

lkomórkowy. Szyjek dwie, bardzo krótkich. Blizn tylez, 
wielkich, odgietych, paleezkowatych, na liezue brodaweez- 
ki podzielonych. Owocem pestkowiee suchy, kulisty lub ja- 

jowaty, zawierajqacy w Srodku orzecl twardy, dwupolów- 

kowy, po wiérzehu ehropawo-pomarszezony i gleboko nie- 

foremnie brózdowany; wnetrze jego wma 4 niezupelne. ko- 
mórki. Ziarao 1, "wezykowato-pogiete, u dolu 4klapkowe. 

1022. J. REGIA: foliis impari-pinnatis sub-4jugis, foliolis 
(O.wloski) oblongis vel ovalibus subserratis glabris, 

fructibus globosis. 
Juglans regia Lin. Willd. Spec. IV. p. 

455. Schk. Handb. t. 302. Hayne, Arzneig. 
XIIL ab. 17. Du Roi Harbk. Daumz. 1. 
323. Bechst. Forstbot. 192. Cours. Botan. 
Cultiv. VI. 234. Pers. Syn. M. 566. DC. 
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Flor. fran. n. 4061. Spreng. Syst. III. 865. 
Kluk, Dyke. II. 62. Wodzicki Y. 242. 

Dziko ro$nie w Persyi, Ázyl mniejszé] 1 w Gre- 

cyi. U nas gdzieniegdzie w maléj ilo$ct w ogro- 
dach sig utrzymuje. Kwitnie: w maju. 5 

-Drzewo miernéj wielkosci, majace pier i galezie szaro-bru- 
natnawa kora, w starosci popekana okryte. Liscie wielkie, nie- 
parzysto-pierzaste, zwykle z 5 lub 7, czasem 9 listków. zlozone; 
boczne listki sa bezogoneczkowe, naprzemianlegle, wiérzcholko- 
wy na krótkim ogoneczku; wszystkie sa jajowate, owalne lub 
podluzne, niekiedy prawie-lancetowate, mniéj wiecéj spiezaste, 
na brzegu cale, czasem niewyraznie pilkowane, z obudwu stron 
gladkie, pod spodem bledsze i zeberkami niemal równoleglemi 
oznaczone, mocnego, dosé przyjemnego zapachu. Ogonki w mlo- 
do$ci nieco omszone, pózniéj gladkie. Kwiaty mezkie tworza 
kotke walcowata, na 2 lub 3 cale dluga. bezszypulkowa, zwisla, 

iólto-zielonawa. Okrycie ich ma postaé luszezki, poprzecznie przy- 
mocowanéj, na 6 nierównych klapek rozcictéj; do niéj przyezepio- 
nych jest 20 lub nieco wiecéj precików, prawie beznitkowych. 
Zehskie kwiaty na wiérzcholku tychze galazek po dwa lub trzy 
skupione, bezszypulkowe; maja zawiazek jajowaty, $piczasty, wlo- 
skami drobnemi okryty, w wiérzcholku maleütkim, cztérozabko- 

wym kielichem uwiericzony; korone 4platkowa, o platkach lance- 

towatych, $piezastych, zólto-zielonawych. Szyjki sa niewyrazne. 
Blizn dwie, wielkich, paleczkowato-zgrubialych, na wciecia liczne, 
drobne, podzielonych. Owoc prawie kulisty; ma pokrycie gebeza- 
sto-skórkowate, gladkie, zielone, a w $rodku jedna pestke, pod 

nazwiskiem orzecha wloskiego znajoma (. Drewno orzechowe 

ze starszych pniów jest brunatnawe, doséó twarde; chociaz kru- 

cho$ó ma znaczna, uiywa sie przeciez do pieknych tokarskich ' 

i stolarskich robót, gdyz daje sie wybornie gladzié i polerowaé& 

jego ozdobny flader i niezwyczajny kolor powszechnie sie podo- 

baja. Ziarna ze $wiézych orzechów sa smaczne; wytlacza siQ z nich 

obfity, tlusty oléj, nietylko oliwe w uzyciu zastapió mogacy, lecz 

(*) Powinienby sie;raczéj orzechem woloskim nazywaé, gdyz na Wo- 

loszczyznie znaczny tym owocem handel prowadza, zkad i do nas po 

wiekszéj eze$ci przychodzi. 
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dla wlasnosci predkiego "wysychania, od malarzy wielce poszuki- 
wany. Wyciag wodny z zielonych lupin owocowych, daje trwala, 
ciemno-brunatna farbe. Nakoniec wedlug nowszych doswiadezeii, 

liscie tego drzewa maja byé niewatpliwém na skrofuly lekarstwem. 

496. CERATOPHYLLUM. ZA OGATEK. 

Kielieh wielodzielny, o dzialach rówuyeh, w wiérzehol- 

ku tepych i we dwie lub trzy konezatosei przedluZonych. 
Korona zadna. W mezk. preeików 12 do 20. Glówki bez 

nitek, jajowo-podlugowate; kazda w wiérzcholku 2 lub 3- 

kohezata, 2komórkowa, o komórkaeh w górze wspólnyin 
otworem pekajaeyeh. Zezisk. zawiazek jajowaty, lkomór- 
kowy, lziareezkowy. Szyjka 1, krótka, nitkowata, pochy- 

lona. Blizna pojedyneza. Owocem. orzeszek (pestkowiec), 

kielichem okryty, lnasienny, szyjka trwala uwienczony, 

niepekajacy. 

1023. C. pgwERsuM: foliis verticillatis dichotome in laci- 
(R. podwodny) nias lineari-filiformes 2— 4 divisis, 

' fructibus ovalibus vel obovatis basi 

bispinosis apice cuspidato-rostratis. 
Ceratophyllum | demersum | Ln. 

Willd. Spec. V. 405. Pollich, Palat. 
n. 904. Scop. Carn. n. 1119. Gaertn. 
de fructib. I. 212, tab. 44, f. ultim. 
Roth, Germ. Il. 483. Bess. Gal. ll. 
284. Schlech. Berol. Y. 486. DC. Flor. 
fran. n. 3653... Ejusd. Prodr. III. 13. 

Spreng. Syst. lI. 866. Hoffm. Germ. 
II. 252. Kunth, Flor. Berol. YI. 228. . 

Dietrich, Flor. March. p. 198. Winm. 

Siles. I. 343. Cerat. asperum Lamar. 
Flor. fran. 1I. 196. Cer. cornutum 
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Rüichar. Cer. oxyacanthum Chamisso. 
Dichotophyllum demersum  /Moench, 
Meth. 345. 

W wodach stojacych, w rowach, sadzawkach 

blotnistych. Kwitnie w lipe. sierpn. ?] 
Cala roslina jest w wodzie zanurzona, twardawa, ciemno- 

zielonéj barwy. Eodyge ma delikatna, dluga, galezista, walcowa- 
ta, li$ciami okryta. Li$cie okregowe, lukowato ku górze skrzy- 
wione; w kazdym okrazku jest ich po o$m, czasem nieco wiecéj; 
sa bezogonkowe, dwudzielne, o dzialach cieniutkich, wloskowa- 

tych, gladkich, na grzbiecie kolcami maleükiemi, czyli zabkami 
szydelkowatemi, ku górze zwróconemi osadzonych. Kwiaty bar- 
dzo drobne, bezszypulkowe, w katach miedzy lisciami zebrane. 
Mezkie powyzéj zeüskich, maja kielich o 10 lub 12 dzialach po- 
dluznych, tepych, od precików krótszych, w wiérzcholku dro- 
bniutkiemi szezecinkami uwieüczonych; precików rozmaita li- 
czbe, nie majacych zadnych nitek, tylko same glówki niemal 

eiptyczne, w wiérzcholku tepe, i we dwie kofüezate szczeciny 
przedluzone. Zerskie kwiaty maja kielich podobny, lecz z mniej- 
széj liczby dzialów zlozony; zawiazek pojedynezy, podluzny; szyj- 

ke jedne, dluga, nitkowata, w wiérzcholku slabo Iukowato-skrzy- 

wiong. Owoc jest orzeszkiem prawie eliptycznym , nieco spla- 
szczonym, gladkim, odznaczajacym sie trzema kolcami, z których 
jeden osadzony jest na wiérzcholku (szyjka pozostalaj, od innych 
dluzszy, prosty; dwa zas$ sq po bokach przy nasadzie umieszczone, 

rozlozyste, niekiedy okolo dwóch linij dlugie. 

Uwaga. Tablica 297 dziela Schkuhr'a, od wielu autorów przy 
tym gatunku cytowana, przedstawia wlasciwie drugi tego rodzaju 
gatunek (Cerat. submersum .L.), bardzo do opisanego wyzéj podo- 
bny, lecz rózniacy sie szezególniéj owocem bezbronnym, dwiema 
tylko maleükiemi grudkami przy nasadzie opatrzonym. 

497. SAGITTARIA. USZYCA. 

Kielich 3listkowy , o listkach jajowatych, wkleslych, 
trwalyeh. Platków w koronie 3, plaskieh, rozlozystych, za- 

Tom Il. 18 
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okraglonych, od kielicha znaeznie wiekszych. W mezk. 

preeików okolo 241, prawie kulisto-skupionych, majacych 
glówki eliptyezuo-podtuzue, 2komórkowe, na zewnatrz pe- 

kajace, nasada, 2klapkowa, na nitkaeh: wsparte. Zezisk. za- 

.wiazki liezne, na dnie kulisto-wypuklém gesto-skupione, 
1komórkowe, 1ziareezkowe. Szyjki króciutkie. Blizny tepe, 
brodaweezkowate, trwale. Üwoce (torebki) bloniaste, podlu- 
zne, splaszezone, 1ziarnowe, niepekajace. 

1024.8.saarrTIFOLIA:folis profunde-sagittatis acutis, lo- 
(U. wodna) bis basilaribus lanceolatis acumina- 

tis rectis, scapo simplici glabro. 
Sagittaria sagittifolia Lin. Pollich, 

Palat. n. 901... Roth, Germ. II. 480. 

Gaertn. de fructib. 1l. 21, tab. 84, f. 
3. Schk. Handb. tab. 298. Gilib. Lith. 
n. 901. DO. Flor. frün--m- M899. 
Hoffm. Flor. Germ. ll. 253. Bess. 

Gal. Y. 285. Spreng. Syst. 1I. 632. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 187, f. 1033. 
Kunth, Flor. Berol. lI. p. 296. Die- 
trich, Flor. March. p. 184. Winmm. 
Siles. 1. 350. Sagittaria foliis sagit- 
tatis acutis Lin. Flor. Suec. n. 869. 
Sagittar. aquatica Lamar. Flor. fran. 
II. 197. S. heterophylla Schreber. 
BF. Comp.1l. 524. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 187, fig. 1034. Sagitta- 
ria aquatica minor latifolia et angu- 
stifolia Vaill. Paris. p. 115. Uszyca 
albo wodna strzala: Sagitta. major 
et minor Syren. stron. V5. 
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Na stawach, jeziorach, w rowach woda wypel- 
nionych, a niekiedy na blotnistéj ziemi.— Kwitnie 
w lipc. sierp. | 

Korzet ma wielki, wlóknisty. Lodyge prosto-stojaca, bezlistna, 

pojedyneza, kanciasto-rynienkowata, zupelnie gladka, w $rodku 
gebezasto-komórkowata, ezesto na stope lub wiecéj wystajaeq nad 

wode. Liscie pierwotne sa dlugie, szezuple, równowazkie, trawia- 
ste, zupelnie cale i pod woda ukryte, pózniéj niknace. Nastepne 
maja dlugie, trójgraniaste, w nasadzie niemal pochewkowato- 
rozszérzone ogonki, znaeznie nad wode wystajace; ksztalt ich jest 
strzalkowaty, a dolne klapki bywaja szérsze lub szczuplejsze, bar- 
dziéj lub mniéj rozsunione, czasem li$ciowi wyrównywajace. Wiérz- 
cholek li$ci zwykle $piczasto sie przedluza; niekiedy jednak jest 
mniéj wiecéj tepy; obiedwie powierzchnie zupelnie sa gloadkie; 
dolna nerwami wydatnemi oznaczona. K wiaty szypulkowe, w okra-. 

ikach po trzy na wiérzcholku lodygi osadzone, dosé wielkie 1 pie- 
kne. Okrazki mezkie sa liczniejsze 1i wyzéj wyrastajace; najnizsze 
dwa (ezasem jeden) zawieraja zeüskie kwiaty; zpomiedzy nich 
wyrasta niekiedy jeden kwiat mezki. Kazdy okrazek ma w nasa- 
dzie trzy jajowate, spiczaste, blonkowate przysadki. Listki kielicha 
jajowate, wklesle, brudno-purpurowo-zielonawe. Platki sa niemal 

okragle, tepe, od kielicha znacznie wieksze, szérokie, biale, w na- 

sadzie plamka czerwonawa ozdobione. Owoce w postaci ziarek 
w. pólkule skupionych, plaskich, z ksztaltu i ulozenia do pasion 

jaskrów nieco podobne. 

Rzed jednowigzkowy. (WMonadelphia). 

498. PINUS. SOSNA. 

Kotk. megzkie w grono scisle kolo galazek zebrane. 
Preciki liczne, o glówkach 2komórkowych, nasada, utwier- 

dzonych, podluznie pekajaeych. Kot. Zeriska zlozona z lu- 

sek drobnych, dachówkowatyeh i osaduików zgrubialych, 
luskowatych, ueietych, 2kwiatowyeh. Zawiazek przewró- 
cony; kubeczkiem okryty. Blizua niewyrazaa. Szyszka zlo- 
zona z lusek podluznyel, w wiérzcholku katowato-zgrubia- 
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lyeh, drzewiastych; pod kazda luska dwa orzeszki na dol 

zwrócone, 1ziarnowe, skrzydelkowate. 

1025. P.svrvEsTRISs: foliis acerosis geminis rigidis, amentis 
NC pospolita) femineis pedunculatis in apice turio- 

num subgemminis, post; anthesin nutan- 
tibus, strobilis ovato-conicis peduncu- 
latis recurvatis, alis semine triplo-lon- 
gioribus. | 

Pinus sylvestris Lin. Willd. Spec. 
IV. 494. Scop. Carn. n. 1196. Pollich,. 
Palat.n.913. Schk. Handb. IIL p. 218, 
tab. 308. .Hoffm. Flor. Germ. M. 256. 
Bechst. Forsibot. 501. .Bess. Gal. ll. 
292. Pers. Syn. lI. 518. DC. Flor. fran. 
n. 2054. Schlech. Berol. Y. 496. Spreng. 
Syst. II. 885. Kunth, Flor. Berol. YI. 
p. 228. Dietrich, Flor. March. p. 199. 

Wimm.Siles. T. 338. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 189, fig. 1044. Kluk, Dyke. LM. 
186. Wodzicki,l. 321. Szubert, Mo- 

nograf. sosn. z dwiema rycin. Sylwan, 
I. 551nast. Roczniki Tow. P. .N. XIV. 
143 i nastep. T'enze, Opis. 317. Tene, 
Rozpraw. 0 sklad. nas. 111, tab. IV. 
f. F. Pinus foliis geminis, primordiali- 
bus solitariis glabris Ln. Flor. Suec, 
n. 874. Pin. rubra Miller. DC. Flor. 
fran. n. 2055. 

Wieksza eze$6 naszych lasów stanowi. (Naj- 

obszerniejsze sosnowe lasy sa: w Mazowiec. Plock. 
Kalisk. Augustow. (^). Kwitnie w maju 1 ezerw. 55 

C). W tomie IV. Sylwana na stron. 31, umieszczona jest tablica wy- 

kazujaca ze $cisto$cia obszerno$é6 lasów we wlókach, kazdéj w szcze- 
gólno$ci gubernii. Podlug niéj ida gubernie w nastepujacym porzadku: 
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Drzewo wyniosle, czasem do 120 stóp dorastajace. Pieri miewa 
zupelnie prosty (mianowicie gdy w zwarciu rosnie), w starosci sza- 
ro-brunatna, krucha, popekana i gruba kora pokryty. Mlodszepnie, 
równie jak i grubsze galezie blonkowatym, cienkim, przezroezy- 
stym, brudno-zóltawym naskórkiem oslonione. Liscie parzyste, 
a kazda ich para w nasadzie krótka, blonkowata pochewka otoczo- 

na;sarównowazkie, szczuple, slabo-spiczaste, kolace, z jednéj strony 

wypukle, z drugiéj plaskawe lub nieco rypienkowato-stulone,wzdluz 
niewyraznemi liniami nacechowane , po brzegach cokolwiek szorst- 
kawe (t. ]. drobniutko-pilkowane), zreszta gladkie, sino-zielone, 
nieco twarde, na 2 — 2'/ cal. dlugie, a okolo ?/; lin. széro- 

kie. Kotki mezkie wyrastaja na mlodocianych pedach, ponizéj paez- 
ka, ezyli mlodych igiel; z poczatku sa gesto dachówkowato-skupio- 
ne, pózniéj odleglejsze, szypulkowe, jajowate, tepe, okolo éwieré 
cala dlugie, w mlodosci luszczkami okryte; luszezki te sa po- 
dluzne, plewkowate, rdzawe, na brzegu blonka bialawa, poszar- 

pana opatrzone. W nasadzie kazdéj szypulki znajduja sie 4 dro- 
bniutkie, podluzne, niemal równowazkie przysadki (^). Kotka skla- 
da sie z licznych precików, czyli raezéj glówek luszezkowatych, 
które sq rozszérzone, ku nasadzie szezuplejsze, w wiérzcholku 

Mazowiec. lasów w ogóln. 36116 wtók; w szczególn. sosn. 31651 wlók. 
Augustow. Ee ^ 34410 — ^ is js 95980 — 

PIock. 5 d 33098  —. t lr ^ 30044 — 

Kalisk. 4 n 98014 — n n 4 96068 — 
Sandom. jj » 97811 — " n ^ 19850 —. 

Lubelsk. " x 929198 — bi " " 1400608 — 

Podlas. 9 i. 191294 — A n s 11583  — 

Krakow. qi d 19137 — $ js : 9146 — 

Mazowiecka zatém gubern. najwiecéj obfituje w lasy, Krakowska za$ ma 
ich najmniéj i t. d. Z tym wykazem sprzeczna ezytam wiadomo$é w dzie- 
lepod tytulem: Rys Statystyki Europy, Warsz. 1838; gdzie autor mówiac 
o obszerno$ci lasów w króles. Pols. (na stron. 180 w nocie) nie wiem 
na jakiéj zasadzie utrzymuje, jakoby najmniéj ich bylo w guber. Mazo- 
wiec. w Krakows. wiecéj niz w Podlask.; w Ptockiéj mniój niz w Sando- 
mir. i t. d. Sandomirska guber. ma wprawdzie niemalo lasów, lecz je- 
dna puszeza Ostrolecka, najwieksza w catym kraju, nadaje przewage 

w iym wzgledzie PlIockiéj guber. W kalendarzyku politycz. na r. 1847 
ogólna ilo$é lasów w król Pols. wedlug naj$wiezszego pomiaru, podana 
jest na 202506 wIók, co z powyzszym wykazem Sylwana dosyé sie zgadza. 

(*) 'Te eztécy przysadki niektórzy za kielich uwazaja, a cala kotka 
mezka podlug Lin. iinnych autor. jest zbiorem wielu precików w je- 
dne wiazke zroslych. 
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blonka plewkowata uwieüczone, dachówkowato z soba zetknie- 
te, z dwóch podlugowatych polówek czyli. komórek uformowane. 
Komórki podluznie pekaja. 1 obfity, siarezysto-zólty wysypuja py- 
lek.. Kotki zeüskie na -wiérzcholku mlodocianego pedu poje- 
dynezo lub parzysto umocowane, owalne, tepe, czerwonawe lub 

zielonawe, z poczatku prosto do góry wzniesione, póznié] coraz 

bardzié] schylajace sie. Skladaja sie podezas kwitnienia. z luszezek 
czyli osadników prawie serduszkowatych, 2kwiatowych. Kwiaty 
sq na dól zwrócone; maja zawiazek w kielichu czyli kubeczku 
dwuzabkowym ukryty, blizne niewyrazna. W nastepnym roku, 
kotka zerska rozrastajac sie, zamienia sie na szyszke Jajowato- 
ostrokregowa, w- nasadzie zaokraglona, na króciutkiéj szypulce 
na dól zwisla, póltora lub 2 cale dluga (od lisci jednak zawsze 

krótsza), i w Jesieni dojrzewajaca. Drzewiaste jéj luski (które do- 
piéro w trzecim roku dobrowolnie sie otwieraja) do osi $rodko- 
wé] przyrosle, podlugowate, zewnatrz wypuklo-grzbieciste. we- 

wnatrz niemal rynienkowate, gladkie, brunatne, w wiérzcholku 

zewnatrz zakoficzone tarcza zgrubiala, prawie romboidalna, szara- 

wa, wposrodku znaczkiem wystajacym,  wgniecionym (niekiedy 
króciutkim | kolcem. uzbrojonym). opatrzona. Kazda taka luska, 
dwa pod soba ukrywa owoce czyli orzeszki. Sa one podluzne, 
nieforemne, po koüicach troche szezuplejsze, gladkie, ciemno-bru- 
natnawe, czasem kropkami czarniawemi upstrzone, okolo 2 lin. 

dlugie. .Orzeszek opasany jest obraczkowata nasada skrzydelka, 
które jest cienkie, blonkowate, przezroczyste, blado-brunatnawe, 
najednym brzegu niemal proste. na drugim nieregularnie luko- 
wato-zaokraglone, w górze szezuple]sze, w wiérzcholku mniéj 
wiecéj tepe. :Luski najwyzsze, równie Jak i przy nasadzie bedace, 

czesto Zadnych nie maja owoców. 

Sosna trwa niekiedy do 300 a nawet 400 lat. Rosnie dobrze 
zarówno na suchych piaskach, jak i na wilgotnym gruncie. Jéj 
drewno dojrzale, jest zólto-bialawe, szczepkie. smolne, na belki 
i maszty zdatne, a w naszym kraju do wszelkiéj budowli najpospo- 
liciéj uzywane. Na opat lepsze jest od $wierku i jodly. Odziomki 
i grube korzenie Zywica przejete, pod nazwiskiem karpiny, wy- 
borne dajaluczywo. W ypalaja z nich smole, sadze i dobre wegle. 

Mlodocianych wypustków uzywa sztuka lekarska (turiones pani]; 
dodane do piwa czynia je trwalszém 1 czysciejszém. Kora do 
garbowania skór zdatna. 
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499. ABIES. JODZA. 

Kotka mezka pojedyneza. Preeiki w jedne wiazke spo- 
jone; glówki pylkowe w wiérzeholku blonkowato-grzebikowa- 

te, 2komórkowe. Kotka Zenska z lusek drobnych, dachów- 
kowato na siebie zachodzaeyceh i osadnikow Inszezkowatych, 

kraglawyeh, tepych, plaskich, 2kwiatowych zlozona. Za- 

wiazek przewrócony. Luski szyszke skladajace, dachowko- 

wate, plaskie, cienkie, w wiérzeholku zaokraglone, wcale 

niezgrubiale aui Katowate. Pod kazda, dwa orzeszki, na dol 

skierowane, skrzydelkowate. (Liscie pojedyneze i zwykle 
2rzedowe). 

1026. A. EXCELSA: folis compresso sub-tetragonis subse- 
(J. &wierk) cundis, strobili penduli cylindrici squa- 

mis eroso-denticulatis. 

Abies excelsa DC. Flor. fran. m. 

2062. Wüimm. Siles. I. 340. Pinusabies 

Lin. Willd. Spec. YV. 506. Scop. Carn. 

n. 1194. Roth, Germ. 1L 495. "Schk. 

Handb. lI. p. 285, tab. 308. Hojfm. 
F'lor. Germ. ll. 251. Pers. Syn. 1M. 579. 
Bess. Gal. II. 294. Spreng. Syst. lll. 
885. .Schlech. Berol. l. 497. Lorek, 

Flor. Pruss. tab. 190, fig. 1046. Kunth, 
Flor. Berol. Hl. 224. Kluk. Dykc. Il. 
193. Jundzil, Lit. 288. Szubert, Opis. 

296. Wodziki, Y. 344. Sulwan, tab. 
VII, 302. Pinus folis subulatis mu- 

cronatis laevibus bifariam versis Ln. 

Flor. Suec. n. 815. Pinus excelsa La- 

mar. Flor.fran. V. p. 202. Pinus picea 
Du Roi Harb. Bawmz. 110. Picea 

vulgaris Link. Àbies picea Miller. Abies 
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tenuiore folio, fructu deorsum inflexo 

Val. Paris. p. 1. 

Bardzo pospolily w naszych lasach (Najwiecéj 
lasów $wierkowych w Lubels. Augustow. Sando- 
mir.; najmniéj w Plock. i Podlask.). Kwitnie w. maju 
| ezerw. 5- | 

Swierk dorasta niekiedy 150 stóp wysokosci. Piet miewa pro- 
sty, szaro albo czerwonawo-brunatna, w starosci nieco popekana 

kora pokryty. Galezie okregowe, poziomo rozwarte lub na dótl 

mniéj wiecé] zwisle; dolne sa dluzsze, wyzsze stopniowo coraz 
krótsze, calemu drzewu postaé piramidalna nadaja. Liscie na ga- 
lazkach pojedynezo rozrzucone, ku jednéj stronie skierowane, ró- 
wnowazkie, prawie 4graniaste, w  wierzcholku ostre 1 kolace, 

okolo ?/, cali dlugie, gladkie, twardawe, ciemno-zielone. Mezkie 

kotki na przeszlorocznych galazkach, miedzy lisciami wyrastajace, 
z poczatku sa drobno luszezkami okryte, pózniéj nagie, jajowate, 
tepe, czerwonawe a nastepnie zielonawo-zólte. w czasie kwitnie- 
nia nieco nastroszone 1 obfitym wypelnione pylkiem. Kotki zeü- 
skie na wiérzcholku mlodych pedów pojedynczo wyrastaja; w cza- 
sie kwitnienia sa brudno-ezerwonawe, pozniéj zielone, w jesieni 
zamieniaja sie na szyszki. Dojrzale szyszki sa zwisle, walcowate, 
brunatne , okolo 5 cali dlugie, a póltora wpoprzek $reduicy maja- 
ce. Luski maja dachówkowato ulozone, niemal romboidalne, te- 

pe, plaskie, cienkie i gietkie, w wierzcholku nie zgrubiale, na brze- 
gu nieco wyginane. Pod kazda sa dwa orzeszki, drobne, skosno- 

jajowate, brunatne, skrzydelkiem opatrzone. W Augustow. a nawet 
i w innych okolicach, mylnie zowia to drzewo jodla (pospol. jedl- 
nq lub jeglg). Kluk podobniez jodla zowie. Drewno $wiérku jest 
ióltawo-biale, sprezyste i bardziéj od sosnowego spojne, miano- 
wicie na belki i tarcice zdatne. Uzywa sie téz korzystnie do wszel- 
kiéj budowli suchéj, tudziez do instrumentów mmuzycznych; pod 
woda predko sie psuje. Na opal mniéj dobre od sosny; daje wpra- 
wdzie plomieri jasny, lecz na ogniu peka, trzeszezy 1 iskry rozrzu- 
ca. Kora do wyprawy skór lepsza jest od sosnowéj. Z jego dlu- 
gich, gietkich i moenych korzeni, splataja w niektórych okolicach 
kosze, kreca-prowiasla i t. p. przedmioty. W ypustki mlode w me- 
dycynie sig uzywaja. Zywica $wierkowa na kalafonia zdatna. 
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1027. A. PECTINATA:folis linearibus planis emarginatis 
(J. wlasciwa) ^ subtus albo-bilineatis distichis, stro- 

bili oblongi erecti squamis obtusissi- 
mis n 

Abies pectinata DC. Flor. [xo n. 
2063. Wiümm. Siles. Il. 339. Pinus 
picea Lin. Willd. Spec. IV. p. 504. 
Scop. Carn. n. 1193. Pollich, Palat. 
n. 914. Roth, Germ. 11.496. Pers. Syn. 
IL. 579. Hoffm. Flor. Germ. YI. 257. 

 .Bechst. Forstbot. 515. Bess. Gal. II. 
295. Spreng. Syst. III. p. 884. Schech. 
Berol. I. 496. Kunth, Flor. Berol. M. . 
p.224. Kluk, Dykc. V. 192. Szubert, 

Opis. 305. Pinus pectinata. Lamar. 
Flor.fran. M. 202. Pinus Abies Du 
[Roi Harbk. 85. Abies alba. Miller. 
Abies candicans scher. Abies picea 
Liíndl. Bluff et Fing. W. p. 541. Ab. 
taxifolia Desfont. Ab. vulgaris Potret. 
Picea pectinata Loudon. 

Lasy jodlowe znajduja sie tylko w poludniowych 
okolicach Królestwa, a mianowicie w Sandomir. 

(3067 wlók) w Lubelsk. (1850 wlók); Krakow. (541 

wlók). Kwitnie w. maju i ezerwcu. 5 
Jodla wlaseiwa Jest najwynioslejszém naszych lasów drzewem; 

bo niekiedy do 180 stóp dorasta, a okolo 5 lub 6 stóp w srednicy 
bywa gruba. Do $wierku z postaci podobna. Piet miéwa takze 
prosty, lecz kore na nim gladka, szaro-bialawa. Galezie okregowe, 

poziomo-rozlozyste. Mlode galazki cokolwiek omszone. Liscie na 
nich wyrastaja dwoma przeciwleglemi rzedami podwójnemi i sa 
plaskie, okolo ?/, cala dlugie, równowazkie, w nasadzie troche 

szczuplejsze, w wiérzcholku tepe i dwoma malertkiemi zabkami 
zakoüczone; górna ich powierzchnia ciemno-zielonéj farby i nie- 

Tom. Il. 
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eo blyszezaca, dolna dwoma równoleglemi, bialawemi paskami 
wzdluz oznaczona. Kotki mezkie prawie bezszypulkowe, jajowa- 
te, gesto na mlodych galazkach zebrane. Zefskie sa walcowate, 
w czasie kwitnienia czerwone, do góry stojace. Dojrzale szyszki 
podobnyz maja kierunek i równiez sa waleowate, w wiérzcholku 
nieco szczuplejsze, okolo 5 cali dlugie, brunatne. Skladaja sie z lu- 
sek scisle dachówkowato-ulozonych, plaskich, cienkich, w Wiérz- 

cholku tepych i zaokraglonych, na brzegu wyrównanych, ku na- 
. sadzie szezuplejszych, skórkowatych. Pod kazda luska dwa znaj- 

duja sie orzeszki. Orzeszek jest skrzydelkowaty , nieforemuy . 
klinowaty, Spiczasty, brunatuy, polyskujaey sie, wiekszy jak u in- 
nych naszych drzew szpilkowych. 

Lasy jodlowe trafiaja sie szezególniéj w miejscach wynioslych, 
górzystych, o gruncie kamienistym. Drewno jodlowe jest biale, 
gielkie, lekkie, od sosny spojniejsze, na belki i maszty okretowe 
wyborne. Dobre jest takze do wszelkich robót stolarskich, równie 
ja« na sita, przetaki, pudelka i gonty. Dla znaezné] sprezystosci 
uzywaJa go pospolicie na deki do skrzypeów i innych. instrumen- 
iów muzyczuych. Pod wzgledem opalu sosninie ustepuje. Z jodly 
otrzymuje sie zywica plynna, ferpentyng zwana, która zgroma- 

dzajae6 sie na wiosne pod kora, tworzy niewielkie guzy na pniu 
i galeziach, i z tych za nacieciem wyplywa. Kora uzye sie moze do 

garbowania skór, a mlode wypustki w medycyuie (tzriones abietis) 

53 lekarstwem na cierpienia szkorbutyezne i slabo$ci piersiowe. 

430. LARIX. MODRZEW. 

Kotk. mezk. pojedyneze. Preeiki w jedue wiazke zro- 

Sle, o. glówkach. w wiérzeliolku luszezka, prawie gruezol- 
kowatq opatrzouycli, 2komorkowych, podluzuie pekajacycli. 
Kotki Zens. boczue, z lusek blouastycl, w wierzeholku 

w kolee spiezasty przedluzouych uformowaue. ' Usaduiki 

okraglawe, ylaskie, 2kwiatowe. Luski szyszke skladajace 

splaszezone, w wiérzeholku tepe, cienkie. Ürzeszki skrzy- 

delkowate. (LiScie w wigzki zebraue, corocznie opadajace). 

1028. L. kunoPAEA: foliis fasciculatis planis subcanalicu- 
(M. zwyczajmy) latis deciduis, strobili ovato-oblongi 
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erecti squamis obtusissimis margine 
reflexis laceris. 

Larix europaea DC. Flor. fran. n. 
2064. Bluff et Fing. Comp. M. 549. 
Pinus larix Lin. Willd. Spec. IV. p. 
503. Scop. Carn. n. 1198. Roth, 
Germ. lI. 495. Schk. Handb. VIL p. 
283. Du Roi Harbk. Bawmz. 61. 
Pers. Syn. YI. 519. Hoffm. Flor. Germ. 
IL. 257. Bechst. Forstb. 500. Bess. 

Gal. lI. 295. ScAlech. Berol. L. 495. 

Spreng. Syst. WI. p. 887. Kunth, Flor. 
Berol. 1l. 223. Lorek, Flor. Pruss. t. 
190. f. 1045. Kluk, Dyke. M. 191. 
Wodzicki, Y. 332. Szubert, Opis. 331. 
Sylwan, XII. 299, z rycing. Abies 
larix Lamar. Illustr. t. 185. f. 2. 

Wimm. Siles. I. 340. Larix com- 

munis cher. Larix decidua Mil- 

ler. Lar. pyraiidalis Salisb. 

Tylko w okolicach poludniowych g edzieniegdzie 
sie przytrafia, mianowicie w Sandomir. w lesnictwie 

Samsonów; w okolicach S. Irzyza, kolo wsiSerwis; 
w lasach Szydlowieckich (razem okolo 150 wlók). 
W Lubelsk. miedzy Urzedowem a Belzyca, okolo 

wsi Borzechowa. W Mazowiec. w puszezy Lubo- 

cheüskiéj; w Krakows. Kwitnie w maju 1 czerwoe. 5 
Modrzew dorasta niekiedy do 100 stóp wysokosci. Pieri mie- 

wa ostrokregowy, prosty, siwa, luszezkowata , niebardzo gruba, 
w starosei cokolwiek tylko popekana kora pokryty. Galezie jego 
sa rzadkie, naprzemianlegle, czasem nieregularnie okregowe, nie- 
co schylone, krótkie i niezbyt grube, kora gladka, brudno-zielona- 
wa okryte. Liscie wyrastaja pospolicie w malych wiazeczkach, 
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ezyli kepkach (w kazdéj od 15 do 20 lub nieco wiecéj igiel); sa 
równowazkie, bardzo szezuple, przeszlo pól cala dlugie, plaskie, 
w wiérzcholku niemal tepe, $wiatlo-zielone 1 miekkie, na zime 

opadajace, czém sie to drzewo od wszystkich iglastych odróznia. 
Kazda wiazeczka li$ci otoczona Jest w nasadzie malenka, blonko- 

waa, na liczne, krótkie, okraglawe wceiecia podzielona pochewka. 

Kwiaty jednoczesnie z lisciami wyrastaja na wiosne. Mezkie kotki 
z bocznych, bezli$ciowych wychodza; sa drobne, bezszypulkowe, 
jajowate, tepe, okolo éwieré cala dlugie, zielono-zólte. Kotki owo- 

cowe znacznie od tamtych wieksze (przeszlo pól cala), podobniez 
z bocznych wyrastaja paezków , czerwonawe , jajowato- podlu- 
ine, w nasadzie iglami otoczone. Skladaja sie z licznych, blonko- 
watych, podluznych luszezek, zeberkiem $rodkowém, w postaci kol- 
ca li$ciastego w wiérzcholku wystajacém opatrzonych, i drobnych, 
grubszych, tepych, dwukwiatowych osadników. Po okwitnieniu 
luszczki nikna, a osadniki rozrastajac sie, tworza szyszke. Dojrzala 
szyszka w Jesieni, jest okolo cala dluga, na krótkiéj szypulce do 
góry wzniesiona, podluzno-jajowata, tepa, z lusek cienkich, okra- 

glawych, calych, mocno-przytulonych, zóltawo - cynamonowych 
uformowana. Pod kazda luska dwa sa orzeszki, drobne, plaskie, 

w nasadzie zwezone, w wiérzcholku szydiowate, które w dru- 

gim dopiéro roku na wiosne z szyszki wypadaja. 

Modrzew stanowil niegdys obszerne u nas lasy, ezego do- 
wodem sa liczne, dotad Jeszeze trwajace z drzewa tego budowle. 
Jego drewno dojrzale jest czerwonawe, twarde, szezególnym 
gatunkiem zywicy wskros przejete, która mu osobliwsza trwalosé 
nadaje; dlugo opiera sie butwieniu i zaden robak go nie toczy. 
Do kazdéj budowli nader jest zdatném. Zostajac pod woda lub . 
w ziemi, nabiera wielkiéj twardosci i wieki przetrwaé moze; z téj 
przyczyoy w uzyciu na .statki wodne, kanaly podziemnme i t. p. 
iadne inne mu nie wyrównywa. Na ogniu trzeszezy, i pod wzgle- 
dem opalu ledwie z sosng moze sie równaé. Z nacietych pni w cza- 
sie letnich upalów, plynie z modrzewiu zywica plynna i prze- 
zroezysta pod nazwiskiem £erpentymy weneckiéj znajoma. Nako- 
niec sok slodkawy i lipki, wystepujacy na iglach i mlodych wypu- 
stkach ww krajach cieplejszych, stanowi tak zwana manne mo- 

drzewowg, (manna laricina, manne de Briancon), w medycynie 

uzywanga. 
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431. BRYONIA. PRZESTEF. 

Kielich nadowocowy, w górze rozszerzony, foremny, 
w wiérzcholku 5 razy weiety. Korona 5dzielna (Splatkowa). 
W mezk. yreeików 5 (3); nasada do kielicha przymocowa- 

nycl; eztery zrosle sq we dwie pary, piaty za$ wolny, 

odosobniony. Glówki pogiete, jelnokomórkowe, podluzuie- 
pekajace. W Zezsk. zawiazek kulisty, Jkomórkowy, o ko- 

mórkach dwuziareczkowych. Szyjka 3dzielua. Blizn 3, le-. 
kowato-wyeietych. Owocem jagoda kulista, naga, gladka, 

0 trzech 2ziarn. komórkach. 

1029. B. Ara: foliis palmate 5—"1obis profunde cordatis 
(P. pospolity) irregulariter sinuato-dentatis utrinque cal- 

loso-scabris, lobo terminali magis produ- 
cto, floribus racemoso-corymbosis monoi- 

cis, calycibus femineis corollam aequanti- 

bus, baccis globosis nigris. 
Bryonia alba Ln. Willd. Spec. IV. 621. 

Schk. Handb. t. 216. Hayne, Arzneig. VI. 
tab. 23. Roth, Germ. WM. 497. Pers. Syn. 
II. 595. DC. Flor. fran. Suppl. p. 432. 
Ejusd. Prodr. YI. 307. Spreng. Syst. MI. 
p.16. Bess. Gal. II. 296. Schlech. Berol. 
I. 497. Hoffm. Flor. Germ. Y. 258. Aschers, 
Pharmac. t. l. fig. 10. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 190. f. 1047. Kunth, Flor. Berol. II. 
p. 177. Dietrich, Flor. March. p. 417. 
Wimm. Siles. Y. 176. Kluk, Dykc. I. 84. 
DBryonia folis palmatis utrinque eallose 
scabris Lin. Flor. Suec. n. 816. Przestep 
albo Biala macica: Vitis alba v. Bryonia 

Syren. stron. 1519. 
Przy wsiach, kolo plotów, w ogrodach zanie- 

dbanych, w zaroslach. Kwitnie w ezerw. lipe. |. 
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Przestep odznacza sie lodyga sIaba, gietka, brózdowana, szor- 

stkim, rzadkim  wlosem okryta, czesto na kilka fokci wysoka, 
a która za pomoeca $limakowato-skreconych wasów czepia sie 

przyleglych przedmiotów, i w góre sie wspina. Korzen téj rosliny 
jest gruby, miesisty, rzepowaty , narostkami okraglawemi gdzie- 

niegdzie okryty. Liscie sq naprzemianlegle, na grubyeh , dlugich, 
miesistych, ryn'enkowatych ogonkach, w nasadzie nieco sercowa- 
to- wyciete, szerokie, na 5 lub 7 klapek katowato-podzielone; klap- 

ki sa spiczaste, mniéj wiecéj nieregularnie zabkowane; s$rodkowa 
nieco dluzsza Jest od innych. Górna powierzchnia li$ci/ ciemno- 
zielona, dolna bledsza; obiedwie szorstkim , krótkim wlosem 

i drobniutkiemi naksztalt kropek brodaweczkami gesto pokryte. 
Z nasady ogonka wyrasta was, zazwyczaj jeden, niepodzielony, 
dluzszy od li$cia, walcowaty, gladki, w górze grajcarkowato-skre- 
cony. Kwiaty drobne, zóltawo-biale, tworza baldaszkogrony szy- 
pulkowe, z katów lisci wyrastajace. Mezkie sa nizéj osadzone, 

Zenskie wyzéj i maja krótsze szypulki. Kielich zwykle 5 razy, cza- 
sem 4 razy weiety, o wcieciach szezuplych, odgietych. Dzialy ko- 
rony sa spiczaste, ciemnemi Zylkami wpodluz oznaczone i dro- 
bniutkim wlosem okryte. Precików wla$ciwie jest pieé: jeden 

odosobniony, pojedynezy, cztery zas inne we dwie pary zrosle, 
dlatego wszystkie niby 3 wiazki tworza; nitki ich sa krótkie, ko- 

smate, glówki pogiete, zólte. Jagody kuliste, czarne, 'w srodku 
4, 5 lub 6 nasion zawierajace. Swiézy korzeri przestepu ma za- 
pach przykry, odurzajaey, smak gorzkawy, ostry: do skóry przy- 

lozony, lekko ja drazni 1 ezerwieni.. Uzywa sie w medycynie. 

432. CUCUMIS. OGÓREK. 

Kielich. rurkowato-dzwonkowaty, o wcieciach szydelko- 
watycl, rurce korony zaledwie wyrównywajaeych. P!at- 
ków w koronie 5, miedzy soba, i z kielichem slabo-spojo- 

uyeh. Mezk. preeików 5, w wiazke zroslych, o glówkach 

dlügich, pogietyeh. Zezisk. blizu 3, zgrubialyeh, dwudziel- 

nych. Owoc 3— 6komórkowy. Ziarna jajowate, plaskie, 

brzezkiem nieobwiedzione (Kwiaty zólte). 

1030. C. wEro: caule humifuso scabro cirrhifero, foliis ro- 

(O. melon) tundatis angulatis petiolatis, floribus mas- 



MONO-ECIA. 631 

culis tubo calycis basi. subventricoso api- 
ce dilatato, staminibus inclusis, antheris 

connectivo-brevioribus, floribus herma- 

phroditis antheris ut in masculinis, stig- 

matibus 3 vel 4 breve-bilobis, fructu ova- 

li vel'subgloboso 8 — 12suleato, carne 
saccharata flava vel alba. 

Cucumis melo Lin. Wild. Spec. V. p. 
613. Blackw. t. 329. Pers. Syn. ll. p. 594. 
Cours. Dotan. Cultiv. VI. 335, et squ. DC. 

Flor. fran. m. 2824. Spreng. Syst. lI. 

46. Seringe in. DC. Prodr. MI. 300. Melo 
vulgaris Moench. 

Pochodzi z Azyi, a mianowicie z Indy] W. lkwi- 

tie w lecie. (3) 
Melony maja lodyge wiciowata, po ziemi rozposciérajaca sie, 

szorstka. Li$cie ogonkowe, okraglawo-hatowate, w nasadzie nie- 

co wyciete, szorstko-wlosiste. Kwiaty zólte, z katów lisci na krót- 
kich. wyrastajace szypulkach. Owoce owalne lub jajowate, czaseim 
prawie kuliste, w mnlodosci omszone, pózniéj gladkie, 8—12 bróz- 
dami wzdluz nacechowane. Miesiwo ich po dojrzeniu biale lub zól- 
tawe, soczyste, miekkie, przyjemnie woniejace i slodkie. Odmian 
melounów znaczna Jest liczba, szezególniéj co do wielkosci i ksztaltu 
owocu, smaku i koloru miesiwa. Znaczniejsze z nich nastepujace: 

1. Melon siatkowaty, veticulatus: fructu rotundato vel oblon- 
g0, cortice reticulato griseo. Ma owoce podluzne lub okraglawe, 

odznaczaJace s.e skórka szara, siatkowata. 

2. M. kantalupa, eaztalupo: fructu magno late-costato ver- 
rucoso. Odiniana najprzedniejsza, majaca owoc pospolicie wielki, 
szerokieui Zebrami odznaezajacy sie i brodawkami okryty. Sa 
zielone, czarniawe 1 b:ale; miesiwo ich ma smak delikatny, kolor 

zwykle pomaranczowy. 

9. M. maltaüski, 22a/tensis: fructu cortice laevi tenue. Owo- 

ce ma $rednié] wielkosci, jajowato-podluzne, których skórka jest 
cienka, gladka, miesiwo bialawe, wodniste, cukrowéj stodyczy, 

albo zólto-pomaranczowe, pachnace. 
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(O pielegnowaniu melonów: Ogrodnictwo Zigry Y. 20. StrumiHo, 
Ogrod. pófn. wydan. 3. I. 202. Kluk, Dyke. I. 166. Wodzicki, II. 
616. Reichart, Ogrody warzyw. 293. Czepitiski, Ogrodn. powsz.213 
—219. Wyzycki, Zieln. 1I. 225.). 

1031. C. sarrvUs: caule scabro cirrhifero, foliis petiolatis 

(0. zwyezajny) cordatis 5angulatis, lobo terminali, flo- 
ribus breve-pedunculatis subternis ma- 
juseulis, florum mascul. tubo calycis tu- 
buloso-campanulato, limbo patente de- 
flexo, petalis acutiusculis, fructibus ob- 

longis subtriquetris per maturitatem 

sublaevibus saepe nitidis, carpellis in- 
tus distinctis separabilibus. 

Cucumis sativus Lo. Willd. Spec. 
VI. p. 615. .Blackw. Y. 4. Pers. Syn. II. 
594. DC. Flor.fran. n. 2825. Cours. Bo- 
tan. cultiv. VI. 336. Spreng. Syst. III. 
46. Seringe in .DC. Prodr. WT. 300. 
Ogórki Cucumer v. Cucumis Syren. 
stron. 1181. 

Dziko rosnie w Indyach W. i w Tartaryi, zkad 
od niepamietnych ezasów do Europy przeniesiony. 
Kwitnie w lecie. (*) 

Ma lodygi podobniez wiciowate, szorstkie, po ziemi rozklada- 
jace sie. Liscie ogonkowe, sercowate, szorstkie 1 nieco- wlosiste , 

na 5 klapek prostych, spiezastych, nieforemn:e zabkowanych wy- 
ciete. Kwiaty zólte, z katów lisci pojedynezo lub po dwa, wyra- 
staja na krótkich szypulkach. Owoce czyli ogórki, sa podluzne, 
niewyraznie trójgraniaste, po koücach tepe, proste lub rozmaicie 
skrzywione, w mlodosci szorstkiemi brodaweczkami okryte, pó- 
niej mniéj wiecéj gladkie, czesto lsniace, zielone, bialawe lub 

ióltawe. Miesiwo ich tegie, soczyste, biale, wodnistéj wlasciwé] 
slodyeczy. Odmiany znaezniejsze ogórków sa: 

1l. Zielony, vérídiís; majacy owoce male, szorstkiemi szcze- 
cinkami okryte, jednostajnie zielone. Uzywaja sie szezególnie na 
tak zwane korniszony (Concombre vert ou Concom. à cornichons). 
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9. Zólty, flavus; którego owoce sa podtuzne, lub prawie jajo- 
wate, lsniace 1 gladkie, ezesto skrzywione (Concombre jaune) .- 

3. Bialy ezyli holenderski, albus; ma owoc dlugi, bialawy, 

wodnisty (Concom. blanc). 
4. Upstrzony, variegatus; owoc blado- zielonkowaty, zólto- 

upstrzony, z miesiwem b. smaczném (Concombre perroquet). 
5. Bukietowy, fastigiatus; majacy lodygi i ich miedzy-stawy 

krótkie, kwiaty 1 owoce niby w wiazke zebrane (Concombre à bou- 
quet). (O pieleznowaniu ogórków: Ogrodnictwo Zigry, 1. 18. Kluk, 
JDyke. 1. 161. Reichart, Ogrod. warzyw. 283. Strumillo. Ogrod. 
póln. wydan. 2. I. 212. Piast. VII. 48. Czepirtiski, Ogrodnic. powsz. 
221. Wyzycki, Zielnik II. 223.). 

1032. C. crrRULLUs: valde pilosus, caule humifuso cirrhi- 
(D. arbuz) fero, folis obtuse-pimnatisectis sub- 

glaucescentibus, floribus solitariis uni- 

bracteatis, bractea oblonga, fructi- 
bus subglobosis glabris stellato-ma- 
culatis. 

Cucumis Citrullus Seringe in DC. 
Prodr. III. p. 301. Cucurbita Citrul-. 
lus Lin. Willd. Spec. IV. 610. Cours, 
DBotan. Cult. Vl. 341. Pers. Syn. Il. 

593. Spreng. Syst. I. 46. Black. 
Herb. t. 151. Cucurb. Anguria .Du- 

chesne. DC. Flor. fran. m. 2829. 
Citrullus edulis Spach. Citrull. vul- 
caris Schrader. ; 

Pochodz z Afryki 1 z Indyj W. Kwitnie w le- 
cie. (3) 

Arbuzy odznaezaja sie od innych tego rodzaju gatunków, liscia- 
mi gleboko na 3—5 klapek rozdzielonemi. Kazda klapka jest fali- 
sto-wycinana, o wcieclach tepych. Liécie te sa osadzone na ogon- 
kach, szaro-zielonawe i szorstko-kosmate. Lodygi podobniez jak 
u melonów na ziemi rozpostarte, wasate, szorstkie. Kwiaty zólte, 
poen Nenraistojaets szypulkowe, przysadka podluzna opatrzo- 
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ue. Owoce, pod nazwiskiem arbuzów, harbuzów lub kawonów () 
znajome, sa owalne lub prawie-kuliste, zupelnie gladkie i równe, 
nieco l5niace, zielone 1 zwykle plamami oznaczone. Miesiwo ich 

czerwone lub bialawe, soczyste, chlodzace i bardzo slodkie. Ziarno 
jajowate, splaszczone, ezarne. (Ogrodnic. Zigry, I. 23. Kluk, Dyke. 
I. 170. Wodzicki II. 619. Reichart, Ogrod. warzyw. 301. Strumillo, 
Ogrody póln. wyd. 3 1. 195. Czepinski, Ognodhas powszech. 219. 
Wyzycki, Zielnik M. 223). 

4833. CUCURBITA. JDYNIA. 

Korona dzwonkowata, Zólta; platki jéj tak miedzy soba, 

jako i z kielichem moeno spojone. Mezk. Kielich póolkuli- 
sto-dzwonkowaty, precików 3, glówkami spojonych. Glów- 

ki w nasadzie i w wiérzeholku nieco skrzywione, zreszta, 
proste i równolegle. Zeüsk. Kielich. odwrotnie jajowo-pa- 

leczkowaty, ku. wiérzeholkowi zwezony lub dzwonkowaty, 

a po okwitnieniu ponizéj górnego brzegu zawsze wkolo pe- 
kajacy i odpadajaey. Glówki pylkowe plonne. Blizn 3, 
zerubialyeh , 2klapkowycelh. Owoce 3 lub Skomórkowe. 

Ziarna jajowate, splaszezone, na brzegu bardzo-nieznacznie 

nabrzmiale. 

1033. C. wAxiMA: foliis cordatis rugosissimis, petiolis hi. 
(D. zwyczajna) spidis, tubo calycis obovato in collo 

brevi desinente, fruétibus globosis sub- 
depressis luteis rubris vel viridibus. 

Cucurbita maxima Duchesne. DC. 
Flor. fran. n. 2821. Seringe in DC. 
Prodr. III. p. 316. Cucurbita Melope- 
po Spreng. Syst. UI. p. 46. Cours. Bo- 
tan. cultiv. VI. 340. Cucurbita Potiro 
Pers. Syn. li. 593. Pepo macrocar- 

pus Achard. 

(*) W Litwie ten owoc kawonem, a zwyczajna dynie arbuzem pospo- 

licie zowia. 
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Nie wiadomo z pewno$cia zkad pierwotnie po- 
chodzi. U nas zasiewa sie w ogrodach. Kwitnie 

w lecie. (3) | | 
Liscie u tego gatunku sa wielkie, szorstko- wlosiste, sercowate, 

na brzegu zabkowane 1 nieznacznie na 5 lub 7 klapek wyciete; 
wierzcholkowa klapka czestokroé jest wydatniejsza. ;Lodygi dlu- 
gie, na ziemi rozpostarte, okryte sa gdzieniegdzie, równie jak 
ogonki i dolne lis$ci zeberka krótkiemi, twardemi naksztalt kolców 
szczecinkami. Kwiaty osadzone ma szypulkach dlugich, walcowa- 
tych, szorstkich. Korona wielka, dzwonkowata, pomaranezowo- 
iólta, wewnatrz omszona, w pieé spiczastych klapek wycieta, na- 
sada z kielichem zrosla. Rurka kielicha obszerna, prawie-pólkuli- 
sta, brzeg zas dzieli sie na pieé wazkich, $piezastych, od rurki dluz- 

szych klapek. W kwiecie mezkim precików wlasciwie 3, majacych 
nitki gebezaste, u dolu znacznie rozszerzone, glówki pogiete 1 w je- 
dne stozkowata wiazke zrosle. Nitki czasem u dolu sa wolne, cza- 

sem spojone. W Zzeüsk. sa trzy grube, 2klapkowe blizny. Owoc 
znajomy pod nazwa dyn albo melonu, bardzo wielki (czasem pól- 
tora lok. w $rednicy, po koncach nieco splaszezony, gladki, 2ól- 

tawy lub zielony. /Ogrodnictwo Zigry, 1. 69. Kluk, Dyke. Y. 169. 
Reichart, Ogrod.warzyw.298. Strumillo, Ogrod. pólnoc. wydan. 3. 
I. 172. Wodzicki, Il. 619. Czepiriski, Ogrod. powszech. 180. W v- 
*yeki, Zieln. M. 220). 

(9o 



GROMADA XXII. ROZDZIELNO- 
KWIATOW A. 

DIOE C1 A. 

Rzed dwupregcikowy (Diandria). 

494. SALIX. WIERZBA. 

Kwiaty kotkowe. Kotki waleowate, z lusek dachówko- 
watyceh, podluznych, plaskieh, ealyeh, T1kwiatowyeh ufor- 
mowane. W miejscu kielicha gruezolek drobny (ezasem po- 
dwójny), waleowaty. W zngzk. precików 2 (rzadko 1, 3, 5 
lub nieco wiecéj) wolnych, niekiedy we dwie, wigzki spujo- 
nych, o glówkaeh 2polówkowych. W Zezisk. zawiazek po- 
jedyuezy, ezesto na krótkiéj szypulee wsparty. Szyjka 1, 

lub prawie Zadna. Blizn 2, ecalkowityeh lub mniej wiecéj 
eleboko-rozdwojonych. Torebka jajowata, w gorze dziob- 
kowato-zwezona, l1komórkowa, 2scienna. Ziarua liczne, 

b. drobne, puchem welniastym okryte, do $cian torebki przy- 

mocowane. : 
Uwaga. Rodzaj wierzby obejmuje drzewa po wiekszéj czesci 

miernéj wielkosci, lub krzewy, czasem bardzo male, do ziól z po- 
staci podobne. Li$cie ich sa zazwyczaj naprzemianlegle, albo bez 
porzadku rozrzucone, juz szczuple, lancetowate, juz szersze, jajcwa- 

te lub innego ksztaltu, zupelnie-calko wite, z powierzchnia niekie- 
dy pieknie blyszezaca, jakby lakierem powleczona, z brzegiem ca- 
lym lub drobno foremnie zabkowanym. Kotki ezyli kwiaty wierz- 
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bowe. wyrastaja zwykle na wiosne z wierzcholka i z boku galazek. 
U jednych gatunków pokazuja sie one jednoezesnie z lisciami 
(amenta coaetanea), u drugich nieco pierwéj niz liscie (menta 
qraecocia), u innych nakoniec po zupelném dopiéro tych ostatnich 
rozwinieciu sie (ament. serotina). Kotka zenska okwitla, sklada sie 
z licznych, drobnych i suchych torebek, które po dojrzeniu pekaja, 
lekowato w  wierzcholku odwinionemi klapkami, wydajac mnó- 

stwo maleükich, puchem welniastym okrytych nasion. Przy li- 
Sciach znajduja sie po dwie trwale.lub wezesnie opadajace, rózne- 
go ksztaltu przysadki. Jedne gatunki wiérzb rosna na gruncie su- 
chym, plonnym, lub na wynioslych górach, drugie nad brzegami 
wód, na miejscach mokrych, bagnistych, na lakach wilgotnych, 
gdzie czesto obszerne przestrzenie (saliceta) gesto zarastaja. W'szyst- 
kie prawie zdatne sa na zywe ploty, do wzmacniania grobel, brze- 
gów, sadzawek, kanalów, dróg bitych, do ustalania wydmów 
piaszezystych i t. d. Rosna. sporo i latwo sie przyjmuja, bo dosyé 
jest mlode galezie lub zaostrzone koly wierzbowe w ziemi spul- 
chnionéj utkwic, a wkrótce sie przyjma i przyzwoicie zakorzenia. 
Niektóre nawet gatunki z pocietych na sieczke galazek, w ziemie 

zasianych dobrze wyrastaja. Gictkie galazki wiérzb sa wyborne do 
wiazania i do róznych robót plecionych. Kora moze sie uzyé do far- 
bowania 1 do wyprawy cienkich skórek. Odznacza sie ona wlasci- 
wa gorycza i pewnym balsamicznym zapachem; otrzymuja z niéj 
szczególny extraktowy, gorzki pierwiastek (salicyn), miejsce chiny 
w medycynie zastepujacy. Drewno wierzbowe jest mieklie, biale, 
malo spójne, predko próchnieje 1 niewielka przynosi w gospodar- 
stwie korzysé. Rodzaj ten obfity jest w gatunki: dzi$ znajomych 
licza okolo 200,'lecz oznaczenie ich dokladne bylo zawsze i bedzie 
jedném z najtrudniejszych zadaá w botanice; czego glówna przy- 
czyna jest miedzy innemi to , Ze charaktery czyli róznice gatunko- 
we, nie zawsze dadza sie wszystkie od razu wysledzié 1 poznaé, 
gdyz trzeba ich szukaé na dwóch oddzielnych indywiduach, a eze- 

sto w róznych ezasach upatrywaé. Prócz tego, niektóre zwlaszceza 
wierzby, bedac z przyrodzenia roslinami zmiennemi, wyradzaja sie 
w liczne odmiany, ezasem dlugo za osobne uwazane gatunki (*). 

Z tych powodów zawily ten rodzaj bedzie zawsze uchodzil za je- 

C) Dzi$ np. ztotowierzb (S. vitellina), oddawna uwazany jako osobny 
gatunek, poczytuja niemal wszyscy autorowie za odmiane wierzby pospo- 
litéj CS. alba). 
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den z najtrudniejszych, pod wzgledem niewatpliwego oznaczenia. 
1 Ze tak powiem ustalenia gatunków. Krajowe wierzby tu opisa- 
ne, rozdzielamy sposobem od niektórych autorów przyjetym, na 
dwa oddzialy, mieszezae w pierwszym gatunki majace torebki 

czyli owoce gladkie, tojest bez wlosków, w drugim te, których 
torebki sa kosmate. 

1. Z torebkq, gtadkq. 

1034. S. ArBA:folis lanceolatis acuminatis argute den- 
( W. pospolita) tato:serrulatis utrinque albo-sericeis, sti- 

pulis lanceolatis, amentis coaetaneis ter- 

minalibus, squamis amenti feminel conco- 

loribus elabriusculis margine praesertim 

basim versus villosiusculis deciduis, cap- 
sulis ex ovata basi attenuatis glabris bre- 
vissime stipitatis, stylo brevi, stigmati- 
bus bilobis. 

Salix alba Lin. Willd. Spec. IV. p.110. 
Pollich , Palat. n. 925. Roth, Germ. Il. 

522. Dechst. Forstbot. 396. Hayne, Arzneg. 
13. t. 42. Hoffm. salic. n. 6. p. 41. t. T. 
f. 1. t. 8. f. 2 et t. 24. f. 3. DC. Flor. fran. 
n. 9071. Spreng. Syst. Y. 99. Dess. Gal. 
II. 315. Lorek, Flor. Pruss. tab. 193, f. 
1064. Kluk, Dwyke. HI. 48. Wodzicki, I. 

513. Seubert, Opis. 121. Salix folis lan- 

ceolatis acuminatis serratis utrinque pu- 
bescentibus, serraturis infimis glandulosis. 
Lin. Flor. Suec. n. 903. Salix vulgaris 
alba arborescens Vel. Paris. p. 115. 

Przy wsiach, kolo dróg, nad brzegami wód. 
Kwitnie w poezalkach maja. 5 

Najwiekszy gatunek naszych wiérzb, bo ezesto wyrasta w drze- 

wo 60 stóp wysokie, a na póltora lokcia grube. Pien w starosci 
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szarg, mocno-popekana kora pokryty, ezestokroé w $rodku wy- 

drazony. Galazki sa zielonawe lub brunatne, dosyé kruche, w mlo- 

dosci omszone. Liscie na krótkich ogonkach, lancetowate, spicza- 
ste, gruczolkowato-pilkowane; na 2 lub póltrzecia cala dlugie, 

a okolo !5 cala szerokie; w mlodosci z obudwu stron jedwabi- 

stym, przytulonym wlosem okryte; póZniéj zazwyezaj z wiérzchu 

gladlie, zielone, nieco blyszezace, pod spodem sine i mniéj wiecéj 

kosmate. Kotki niemal jednoczesnie z lisciami wyrastajace, walco- 
wate, w nasadzie przysadkami lancetowatemi lub odwrotnie-jajo- 
wo-podluznemi, zupelnie calemi opatrzone. Mezkie kotki sa szczu- - 
plejsze, okolo cala dlugie: skladaja sie z lusek jajowatych, niemal 
tepych, zóltawych, wewnatrz dlugim wlosem okrytych. Precików 
dwa, w nasadzie nieco-spojonych; glówki ich drobne, zólte. Zef- 
skie kotki krótsze lecz grubsze, maja luski podluzne lub elipty- 

czne, tepe, kosmate, zielonawe, opadajJace. Zawiazki gesto-osa- 

dzone, lancetowate, od lusek nieco-dluzsze. Blizny zgrubiale, dwu- 
dzielne, zielonawe. Trafia sie czesto odmiana téj wierzby majaca 
li$cie starsze na obud wu powierzchniach srébrzysto-kosmate. Dre- 
wno jest lekkie 1 miekkie, na niektóre male sprzety zdatne, tudziez 
na czólna niezle. Na ogniu pali sie predko, jasno, i niewiele daje 
dymu. Wegle z niego do rysunku i do rohienia strzelniczego prochu 
sluza. Kora z té] szezególnie wierzby na lekarstwo zalecana. 

1035. S. virELLINA: ramulis flexilibus aurantiacis, folis 

( W. zlotowierzb) lanceolatis acuminatis serratis gla- 
bris subtus glaucescentibus , petiolis 
pilosiusculis amentis coaetaneis, ger- 

minibus sessilibus oblongis glabris, 
stigmatibus subsessilibus. 

Salix vitellina Lin. Wild. Spec. 
IV. 668. Roth, Germ. Il. 503. bechst. 

Forstbot. Y. 399. Du Row Harbke. 
DBaumz. 393. Hoffm. salic. n. 8. p. 
5v st DAP. ME 12: 222: 99021.24. 
f. V. DC. Flor. fran. n. 2012. Pers. 
Syn. II. 600. Bess. Gal. lI. 304. 
Kluk, Dyke. WI. 44. Szubert, Opis. 
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125. Salix alba ramulis vitellinis 

Kunth, Flor. Berol. IT. 205. Dietrich, 

Flor. March. p. 205. Wimm. Ses. . 
. |. 330. 

W miejscach wilgotnych, kolo strumyków, ro- . 
wów, w zaroslach. Kwitnie w kwiet. maju. 5 

Zlotowierzb, zwany takze zlotochg lub wierzbg zlotg, okazuje 
sie w postaci malego drzewa lub krzewu. Odznacza sie galazkami 

nader gietkiemi, nitkowatemi, zupelnie gladkiemi 1 blyszezacemi, 
które sa w lecie pieknéj zlocisto-zóltéj barwy ; w zimie za$ poma- 

raütczowo-czerwonawe. Liscie jego sa lancetowate, Spiczaste, 

o krótkich ogonkach , na dwa lub póltrzecia cala dlugie, a okolo 
pól cala szerokie, drobno gruczolkowato - pilkowane, z wiérzchu 
zielone i gladkie, cokolwiek lsniace, pod spodem sine lub modra- 
we, czasem jedwabisto-omszone. Ogonki ich sa nieco kosmate, 
ióltego równie Jak 1 zylki li$ciowe koloru. Kotki wraz z li$ciami 
wyrastaja; sq waleowate, spiczaste, z lusek jajowo-lancetowatych, 

Zóltych, zewnatrz 1 na brzegu wlosistych, prawie tepych zlozone. 
Precików 2, wolnych. Zawiazek podluzny, bezszypuleczkowy. 
Szyjki nie ma. Blizny gruczolkowate, nieco wyciete. 'Torebki po- 

dluzne, gladkie. Na zywe ploty zdatna, a z gibkich jéj galazek ro- 
bia witki, tudziez rózne wyroby plecione. 

1036. S. rRAGrLIS: foliis lanceolatis acuminatis glaberri- 

(W.. krucha) ^ müs serraüs , serraturis grossiusculis 
reflexis, stipulis semicordatis, amen- 
tis masculis floribus diandris, femi- 

neis pedunculatis, pedunculo foliato, 
eapsulis ex ovata basi lanceolatis 9la- 

bris pedicellatis, stylo mediocri, sti- 
gmatibus crassiusculis bifidis. 

Salix fragilis. Lin. Willd. Spec. IV. 
669. Du Rot Horbk. Bawmz. 395. 
-Dechst. Forst, 401. Bess. Gal. IT. 305. 

Hoyne, Avzneig. 13. tab. A1. .DC. Flor. 
fran. n. 2080. Kunth, Flor. Berol. ll. 
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205. Dietrich, Flor. March. p. 204. 
Winmm. Siles. 1. 329. Kluk, Dykc. III. 
45. Szubert, Opis. p. 129. Lorek, Flor. 
Pruss. tab. 191, fig. 1052. Salix foliis 
serratis glabris ovato - lanceolatis acu- 
minatis, petiolis dentato - elandulosis 
Lin. Flor. Suec. n. 883. S. decipiens 
Hoffm. salic. n. 15, p. 9, tab. 31. S. 

husseliana Smith. 

Bardzo pospolita nad brzegami strumieni, rzék, 
kolo rowów i t. p. m. Kwitnie na wiosne. ^] 

Jest drzewem niewielkiém (czasem do 30 lub nieco wiecéj stóp 
dorastajacém); czesto jednak w postaci krzewu sie okazuje. Galazki 
ma szaro-zóltawe, niekiedy rdzawo-czerwone, gladkie, kruche. 
Liscie ogonkowe, lancetowate lub jajowo-lanceto wate, spiczaste, 
gruczolkowato - pilkowane, z obudwu stron gladkie 1 Jednosta]né] 
farby, czasem jednak pod spodem cokolwiek bleusze, z wiérzchu 
polyskujace sie, na dwa lub póltrzecia cala dlugie, a przeszlo pól 
cala szerokie. Kwiatowe liscie podobnez, lecz nieco mniejsze i na 
brzegu zupelnie cale. Kotki wraz z liseiami wyrastaja; mezkie cal 
lub póltora dlugie, walcowate, na krotkich szypulkach do góry 
wzniesione, skladaja sie z Iusek jajowatych, $piezastych, kosmatych, 
zielonawych. Preeików 2, w nasadzie podwójnym gruczolkiem 
opatrzonych. Zefiskie kotki cokolwiek sa dluzsze, szypulkowe, 
mniéj wiecé] zwisle. Os ich wlosem delikatnym okryta; luski 
lancetowate, prawie tepe, wlosiste. Zawiazki rzadkie, podluzne, 
szydelkowate, na króciutkich szypuleczkach osadzone. Blizny dwu- 
dzielne, zielonawe. Torebki podluzno-lanceto wate , spiczaste, szy- 
puleczkowe , zupelnie gladkie, zielone. Saliz Kusseliana jest od- 
miana krzewiasta, poczytywana dawniéj za osobny gatunek, majaea 
li$cie szczuplejsze, o plytkich zabkach, w mlodosci jedwabistym 

wlosem okryte. Drewno téj wierzby wprawdzie miekkfe, lecz 
zdatnie]szém Jest od innych gatunków do budowli i na opal. 

1037.5. PENTANDRA: foliis oblongis vel lanceolatis acumi- 
(W. laurowa) ^ natis dense serrulatis glaberrimis ni- 

tidis, petiolo superne multielanduloso 
Tom II. 8l 
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stipulis ovatis rectis, amentis seroti- 
nis terminalibus 5— 10andris, femi- 

nels pedunculatis, pedunculo foliato , 
capsulis ex ovata basi attenuatis gla- 
bris pedicellatis, stylo mediocri, sti- 
gmatibus crassiusculis bifidis. 

Salix pentandra Lon. Willd. Spec. 
IV. p. 658. Roth, Germ. YI. 502. 
Wahlenb. Flor. Lapp. n. 410. Villars, 
Plant. Dauph. IV. p. (64... Hayne, 
Arzneig. XIIL tab. 40. DC. Flor.fran. 
n. 2019. Bess. Gal. II. 303. Kunth , 
Flor. Berol. Il. p. 204. Dietrich, Flor. 

- March. p. 203. Wimm. Stiles. 1..329. 
Kluk, Dyke. MI. 48. Szubert , Opis. 

128. Lorek, Flor. Pruss. tab. 191, f. 
105. Salix foliis serratis glabris, flos- 
culis pentandris Lin. Flor. Suec. n. 
819. Flor. Lapp. 310, tab. 8, fig. 3. 
Gmelin, Flor. Sibir. Y. tab. 34 , f. 1. 

W zaroslach, na miejscach wilgotnych, przy 

strumykach, nad brzegami bagien, rowów. Kwitnie 
w koüeu maja i ezerwcu. 5 

Piekny ten gatunek wierzby, okazuje sie zwykle w postaci 
krzewu na kilka stóp wysokiego, czasem tylko w male drzewko 
wyrasta. Galazki ma ciemno-zielone lub brunatne, gladkie, bly- 
szczace jakby lakierowane, w mlodosci lipkie. Liscie póltora do 
póltrzecia cala dlugie, a póI do 1 cala szerokie, podluzne, czasem 
prawie eliptyczne lub jajowate, zwykle u dolu zwezone, w wiérz- 
cholku spiczaste lub niemal tepe, drobniutko regularnie i gesto 
gruczolkowato -pilkowane, z obudwu stron gladkie, z wiérzchu 
ciemno-zielone i l$niace, pod spodem bledsze i bez polysku, siat- 
kowato-zylkowane, w. mlodosci troche lipkie 1 przyjemnéj balsa- 
micznéj woni. Ogonki ich okolo éwieré cala sa dlugie; gladkie, 

odznaczajace sie w górze kilku malerkiemi gruczolkami, kotki 
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wkrótce po li$ciach sie rozwijaja; osadzone sa pojedynezo na 
wiérzcholku mlodocianych galazek, niby na dlugich, li$ciami okry- 
tych, w górze omszonych szypulkach, nieco zwisle , walcowate, 
tepe, Zólte. Os ich omszona. .Mezkie sa na dwa lub 3 cale dlugie, 

okolo pól cala szerokie; maja tuski podluzne, tepe, ku nasadzie tro- 

che zwezone; precików 5, bardzo cezesto 6 lub 7, a czasem 8 albo 9 

nierównych, od luski dluzszych, u dolu równie jak ta ostatnia 
wlosem bialym, welnistym poroslych. Glówki pylkowe okraglawe, 
cytrynowo-2ólte. W zefüskié] kotce zawiazki sa lancetowate, pra- 
wie bezszypuleezko we, nieco-Isniace, bliznami rozlozystemi, troche 
wycietemi zakoüczone. Torebki gladkie, rdzawo-zólte. Ziarna 
szezuple, równowazkie, obfita, diuga, miekka, $niezno-biala; welna 

okryte. Gorzka, balsamiezna kora téj wierzby, jako lekarstwo 
. przeciw febrze, w miejsce chiny bywa zalecana. Puch nasienny do 

wyscielania poduszek, tudziez na przedze zdatny. KKolo Eomzy przy 

Jednaezewie obficie rosnie. 

1038. S. AMYGDALINA: folis lanceolatis vel oblongis acu- 

( W. migdalowa) . minatis serratis elaberrimis , sti- 
pulis. semicordatis, amentis coae- 
taneis terminalibus , masculis flo- 

ribus triandris , femineis peduncu- 
latis pedunculo foliato, squamis vil- 
losis apice glabris , capsulis ovato- 
conicis obtusiusculis glabris pedi- 
cellatis, pedicello glandulam bis 
terve superante, stylo brevissimo, 

stigmatibus horizontaliter - diver- 
centibus emarginatis. | 

a hóznokolorowa, discolor: foliis sub- 

tus glaucis. S. amygdalina Jm. 
Spec. Villars,. Plan. .Dauph. HL. 
762. DC. Flor. fran. . 2015. 
Pers. Syn. M. 599. S. Villarsiana 
Willd. Spec. IV. 655. 

B Jednokolorowa, concolor: foliis sub- 
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tus viridibus vel paulo glaucescen- 
tibus. S. triandra Lin. Spec. Willd. 
Spec. IV. p. 654. Pollich, Palat. 
n.916. Roth, Germ, TI. 501. Hojfm. 
salic. n. € , p. 45, tab. 9, fig. 1, 2, 

tab. 10, fig. 9, 4, et tab. 28, fig. 2, 
b. d. .DC. Flor. fran. n. 2014. 
Hayne, Arzneig. XIIL tab. 39. .Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 191, f. 1049. 

Kluk, Dykc. MI. 43. Szubert, Opis. 
121 1 nast. 

Na lakach wilgotnych, bagnistych, kolo rzék 
i strumieni. Kwitnie w maju. 5 

Okazuje sie zwykle w postaci galezistego krzewu, na kilka stóp 
wysokiego; czasem tylko w drzewko niewielkie wyrasta. Ma ga- 
lazki gietkie, gladkie, blyszezace, w mlodosci zóltawe lub rdza- 

wo-2ólte, pózniéj szaro lub zólto-zielone. Liscie krótko-ogonkowe, 
jajowo -lancetowate, ezasem równowazko-podluzne, spiczaste, 
gruczolkowato-pilkowane, z obudwu stron gladkie, z wiérzchu 
liniace, zielone, pod spodem czesto-bledsze, siatkowato-zylaste, 

póltora do 3 cali dlugie. Przysadki sa drobne, okraglawe lub pól- 
sercowate, pilkowane, trwale. Kotki niemal razem z lisciami sie 
rozwijaja; mezkie sa walcowate, szezuple, u dolu kilku li$ciami opa- 
trzone. Os ich kutnerem okryta, a luski sa podluzno-jajowate; 
wklesle i nieco wlosiste, zó0lte. Precików 3, o nitkach u dolu ko- 

smatych. Zeüiskie kotki sa krótsze, grubsze, maja o$ podobniez ko- 
smata i luski takiez jak u mezkich. Zawiazki podluzue; blizny krót- 
kie, paleczkowato-zgrubiale, prawie bezszyjkowe, poziomo-rozlo- 
iyste. Torebki na szypuleczkach wsparte. Odmiana jednokoloro- 
wa, która pod nazwiskiem wierzby trzyprecikowéj, u Kluka loza 
zwanéj, diugo za osobny uchodzila gatunek, odznacza sie tém szeze- 
gólniéj, ze-liScie jéj:'na obudwu powierzchniach sa mniéj wiecéj 
jednakowéj zielonéj barwy. 

1039. S.BABYLONICA: ramis eloneatis pendulis, foliis angu- 
(W. plaezqea) — ste-lanceolatis acuminatis serratis gla- 

bris subtus glaucescentibus , stipulis 
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semi-ovatis acuminatis serratis, amen- 

tis coaetanels, germinibus ovatis ses- 
silibus. 

Salix babylonica n. Willd. Spec. 
IV. 671. Du Roi Harbk. Baumzs. I. 
397. DC. Flor. fran. n. 2016. Pers. 
Syn. II. 600.. Wodzicki, Y. 505. Salix 
propendens Serínge. 

Wierzba ta pochodzi z Azyi mniejszéj, a dla szczególnéj posta- 
ci, latwego przyjmowania sie 1 predkiego wzrostu, wszedzie w Eu- 
ropie jako celniejsza ozdoba ogrodów, gdzie tylko klimat pozwala, 
pielegnowana bywa. Odznaeza sie galazkami bardzo dlugiemi, 
cienkiemi, gietkiemi, zupelnie zwislemi. Liscie Jéj sa szczuple, lan- 
cetowate, na krótkich ogonkach, $piczaste, b. drobno-pilkowane, 

zupelnie gladkie, z wiérzchu jasno-zielone i l5niace, pod spodem 
sine i bez blasku, 4—3 cali dlugie. Przysadki drobne, skosno-lan- 
cetowate, $piezaste, plkowane, gladkie. Kotki zaraz po lisciach 
w maju wyrastaja i sa walcowate, szczuple, zóltawe; o$ ich ko- 
smata. Torebki gladkie. U nas zwykle tylko zerüskie indywidua 
sie znajduja. Od mrozów czasem cierpi. 

II. Z torebkq kosmata. 

1040. S. cAPREA: foliis ovatis vel ellipticis apice breviter 
(W. swa) . acuminatis ibique complicato - recurva- 

tis obsolete undulato-crenatis planis su- 
pra glabris subtus molliter glauco-to- 
mentosis, stipulis reniformibus, amentis - 
praecocibus sessilibus basi minute-bra- 
cteatis, capsulis ex ovata basi elongato- 

lanceolatis sericeo-tomentosis longe-sti- 
pitatis, stylo brevissimo, stigmatibus 
ovatis integris vel bifidis. 

Salix caprea Lin. Willd. Spec. IV. p. 
7083. .Pollich, Palat. n. 993. Du Rot: 

Horbk. Baumz. Yl. 404. Roth, Germ. ll. 
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518. :Bechst. Forstbot. 489. Hoffm.salic. 
n. 9, p. 25, tab. 9, f. 1, 2 et tab. 21, f. 

a.b. c. Hane, Arzneig. XIII. tab. 43. 
: DC. Flor. fran.n. 2084 et Suppl. p. 340. 
Spreng. Syst. 1. 102. Bess. Gal. II. 312. 
Kunth, Flor. Berol. II. 913. Dietr. Flor. 

AMarch. 209. Wimm. Siles. 1. 333. Klub, 
Dyke. 1. 46... Wodzicki, Y. 512. Szu- 
bert , Opis. p. 132. .Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 193, f-1060. Salix foliis ovatis ru- 
2osis subtus tomentosis undatis, super- 
ne denticulatis Zn. Flor. Suec. n. 900. 
Flor. Lapp. 365 , tab. 8, f. 6. S. spha- 
celata Willd. Spec. YV. 103. .Hoffm. | sa- 
lic. tab. 5, f. 4 et tab. 21, f. d... S. to- 
mentosa Seringe. S. ulmifola J'hwill. 

Flor. Paris. 518. Salhx latifolia rotun- 
da Vail. Paris. p. 116. 

W gajach, lasach, zaroslach, mianowicie na 
miejscach wilgotnych. Kwitnie w kwietniu. 5 

Iwa wyrasta w drzewo niekiedy do 20 lokei wysokie. Pier j6j 
w starosci szara, cokolwiek popekana kora Jest okryty. Starsze ga- 
lezie sa gladkie, polyskujace sie, brunatne, mlode gesto omszone, 

szaro-popielate. Liscie wielkie (ezasem na 5 cali dlug.), szerokie, 
grube, prawie-skórkowate, jajowo-podluzne ,. niekiedy eliptyczne 
lub okraglawe, w wiérzcholku krótkiém, spiczastém przedluzeniem 

zakorczone lub zupelnie tepe, na brzegu mnié] wiecéj faliste, cale 
lub eokolwiek pilkowane. Dolna ich. powierzchnia odznacza sie 
gestym, szarym, welniastym kutnerem, górna jest ciemno-zielona 
i gladka, w mlodosci tylko ma drobny wlos na sobie, a czasem na 
Srodkowym nerwie jest kosmata. Ogonki li$ciowe sa grube, nieco 
splaszezone, kutnerowate, okolo pól cala dlugie. Przysadki okra- 
glawe lub prawie-nerkowate, mniéj wiecój welniste, a czesto za- 

dne. Kotki rozwijaja sie zaaeznie wezesniéj od lisci; sa owalne lub. 

jajowo-eliptyezne, tepe; grube, welniaste, prawie bezszypulkowe , 
lub. o szypulee krótkió; w. nasadzie maja przysadki lancetowate, 
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rdzawo-Zólte, wewnatrz gestym, bialym, jedwabistym kutnerem 
okryte. Mezkie przeszlo na cal sa dlugie, zeüskie troche dluzsze. 

Luski kotke skladajace maja ksztalt odwrotuie-Jajowaty, wierzcho- 
lek tepy, kolor rdzawy lub prawie-czarny. Precików dwa, wolnych, 
zóltych. Zawiazki lancetowate, w górze szydlasto-zwezone. Blizn 

dwie, jajowatych, tepych, calych lub nieco rozeictych. Dojrzala to- 
rebka na krótkié] szypuleczce osadzona, Jajowo-podluzna, w nasa- 
dzie nieco brzuchato-zgrubiala, gestym, jedwabistym, szarym ku- 
tnerem okryta. Drewno iwy w mlodosci biale, starsze brunatnawe, 
lekkie, dosyé lupkie; na obrecze, przetaki, pudla, kobialki, i tym 
podobne mniejsze wyroby zdatne; pod wzgledem opalu ze wszyst- 
kich naszych wierzb najlepsze; wegle z niego do robienia strzeln. 
prochu, kora do wyprawy skór, a li$cie na zimowa pasze dla bydla 
iowiec uzyte byó moga. Zowia ja czasem wierzba palmowa, po- 
niewaZ w kwietnia niedziele galazek jéj na palmy uzywaja. 

1041. S. viuixALIs: foliis elongato-lanceolatis acuminatis 
(W. diugolisciowa) integerrimis subrepandis subtus albo 

sericeis, stipulis lanceolato-linearibus 
petiolo brevioribus , amentis. praeco- 
cibus sessilibus basi bracteatis, squa- 
mis amenti apice discoloribus, capsu- 
lis ex ovata basi lanceolatis sericeo- 

tomentosis sessilibus, stylo elongato, 

stigmatibus linearibus indivisis vel 
bipartitis. ( | 

Salix viminalis Zn. Willd. Spec. 

IV. 706. Pollich, Palat. n. 924. Du 

Roi Harbk. Baumz. Yl. 408. — Roth, 

Germ. 1l. 520. .Bechst. Forstbot. 624. 
- Hoff m. salic. n. 2. p. 22, tab. 2, f. 1. 

2 et tab. 5, fig. 2. Hayne, Arzn. XIIL 
iab. 45. DC. Flor. fran. n. 2098. 

Bess. Gal. IL. 314. Spreng. Syst. I. 

101. Lorek, Flor. Pruss. tab. 1989, f. 

1062, Kunth, Flor. Berol. YI. p. 210. 
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Dietrich, Flor. March. 208. Wimm. 
Sues. Y. 332. Kluk, Dyke. VIT. 47. 
Wodzicki Y. 512. Szubert, Opis. 137. 

Salix 'foliis subintegerrimis lanceola- 
to-inearibus longissimis acutis sub- 
tus sericeis, ramis virgatis Lin. Flor. 
Suec. n. 901. S. longifolia Lamar. 
Flor. fran. Il. 232. 

Wiérzba ta, witwa ezasem zwana, okazuje sie zwykle w posta- . 

ci krzewu na kilka Jokci wysokiego. Ma galazki dlugie, rózgo- 
wate, gibkie, wzniesione, w mlodosci zólto-zielonawe lub rdza- 

wo-iólte, gladkie, w wierzcholku tylko omszone, pózniéj zielono- 
szare. Liscie na krótkich ogonkach bardzo dlugie (zwykle kilka 
cali dlugie, a éwieré cala szerokie, lecz na pedach bujno rosnacych 
dochodza czasem do póllokeiowéj dlugosci), szczuple, równo- 
wazko- lancetowate, mocno-spiczaste, na brzegu czasem zawinione 

1 prawie zupelnie cale; górpa ich powierzchnia jest gladka, ciemno- 
zielona, nieco l$niaca, dolna zas$ srébrzysto-kutnerowata, i Zeber- 

kiem: $rodkow ém, zóltawém, tudziez poprzecznemi Zylkami prze- 
rosla. Przysadki sa bloniaste, blado-zóltawe, lancetowate, spicza- 

ste, od ogonka krótsze, przy górnych lisciach dluzéj trwajace. Kot- 
ki wyrastaja przed lisciami; sa bezszypulkowe, gesto-zebrane, na 
cal lub póltora dlugie; mezkie jajowo-podluzne, wzniesione; skla- 
daja sie z lusek jajowatych, tepo zaokraglonych, brunatnych, wlo- 
sistych. Precików dwa, zóltych , w nasadzie lekko spojonych. 
Gruczolek miodnikowy wydatny i znacznie dlugi. Zefiskie kotki 
sq Walcowate, podobniez wzniesione i takiez maja luski. Zawiazek 
jajowo-podluzny, szydelkowaty, odznacza sie szy]ka wyrazna, do- 
syé dluga, zólta, w wierzcholku na dwie, zwykle pojedyncze, nit- 
kowate, na boki lukowato-odgiete blizny rozezepana. Torebki ja- 
jowo-szydelkowate, bezszypuleczkowe, szarym kutnerem okryte. 
Wiérzba ta zdatna jest. do wzmacniania brzegów, do wysadzania 
dróg (', a jéj dlugie 1 gietkie rószezki do plecionych robót uzyé 

sie moga. 

(*) W Eomzy znaczna dtugoSé drogi bitéj, staraniem P. Obuchow- 

skiego inzyniera, tà wierzba jest wysadzona; co na wiosne piekny widok 
Sprawia. 



1042. S. PURPUREA : 

( W. purpurowa) 

Przytrafia sie 

D.LO-E C. A. ; 649 

folis obverse -lanceolatis acuminatis 
argute- denticulato - serrulatis elabris 
planis, amentis praecocibus sessilibus 
basi bractéatis, masculis monandris, 

capsulis sessilibus ovatis tomentosis, 
stylo magis minusve abbreviato, stig- 
matibus ovatis integris emarginatis 

vel bifidis. 

Salix purpurea Zn. Pollich, Palat. 
n. 919. Kunth, Flor. Berol. IT. 209. 

Dietrich, Flor. March. p. 206. Wimm. 

Siles. L p. 331. Salixmonandra.Hoffm. 
Salic. n. I. p. 18, tab. 1, fig. 1, 2 et 
tab. 5, fig. 1... Roth, Germ. Hl. 507. 

JDC. Flor. fran. n. 2099 et Suppl. p. 

350. Spreng. Syst. I. 101. Salix He- 
lix Lan. Spec. Willd. Spec. IV.-672. 
Pers. Syn. 1I. 600. Du Roi Harbt. 
Dawmz. II. 398... Szubert, Opis. 138. 
Salix foliis serratis glabris lanceolatis 

inferioribus oppositis Lin. Flor. Suec. 

n. 884. S. Lambertiana Smith. Bess. 

Gal. 1l. 307. S. oppositifolia Host. 

nad brzegami strumyków , rzék, 
w zaro$slach, na miejscach wilgotnych (Znajdowalem 
czesto kolo Radomia.). Kwitnie w kwietn. 5 

Jest krzewem na kilka stóp wysokim. Galazki ma zólte, zólto- 
zielonawe, albo purpurowe lub rdzawo-ezerwone, proste, gibkie, 

gladkie i I$niace sie. Li$cie górne naprzemian, nizsze prawie-na- 
przeciwlegle, bardzo krótko-ogonkowe, jajowo lub odwrotnie-jajo- 
wo lancetowate, mniéj wiecé] spiezaste, ku wierzcholkowi pilko- 
wane, przy nasadzie zupelnie. cale, z obudwu strou gladkie, 
z wiérzchu $wiatlo-zielone 1 troche l$niace, pod spodem sine, na 

póltora cala lub troche wiecéj dlugie, a na cal szerokie. Przysadki 

Tom Il. 
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iadne. Kotki przed li$ciami wyrastajace, krótkie, szezuple, wal- 

cowate, prawie-bezszypulkowe, w nasadzie malémi listkami lan- 
-cetowatemi, zupelnie calkowitemi opatrzone, gestym kutnerem 
okryte, z lusek drobnych, okraglawych, tepych, brunatnych, kosma- 
tych uformowane. Precik jeden (z dwóch zroslych z soba utwo- 

. Tzony), majacy krótka nitke i glówke okraglawa, z poezatku zólta, 

pózniej ezerniejaca. Zawiazek jajowato-podlüzny, zgrubialy, je- 
dwabisto-kutnerowaty. Szyjka prawie zadna. Blizny male, jajo- 
wate, rozlozyste 1 nieco rozciete. Torebka mala, jajowata, bez- 
szypulkowa, krótkim, jedwabistym, szarym kutnerem okryta. 
Gietkie galazki do robót plecionych. wyborne. 

1043. S. AuRITA: foliis obovatis vel obovato - oblongis re- 
( W. okragloli- curvato-apiculatis undulato-serratis ru- 

$ci0wd) ^ gosis, supra pubescentibus subtus mol- 

liter glauco-tomentosis, stipulis renifor- 
mibus, gemmis glabris, amentis praeco- 
cibus sessilibus, fructiferis pedunculatis 
basi subfoliatis, capsulis ex ovata basi 

elongato-lanceolatis tomentosis longe- 
stipitatis , stylo brevissimo, stigmatibus 

ovatis integris emarginatis vel bipartitis. 
Salix aurita Lin. Hoffm. salic. n. 4, 

p. 90, tab. 4, f. 1, 2, tab. 5, f. 3 et tab. 
22, f. 1. Ejusd. Flor. Germ. 1I. 264. 
DC. Flor. fran. n. 2085 et Suppl. p. 342. 
Bess. Gal. 1I. 310... Spreng... Syst.. I. 
102. . Willd. Enum. Berol. M. p. 1007. 
Lorek, Flor. Pruss. tab. 192, fig. 1058. 
Kunth, Flor. Berol. II. 214. Dietrich, 

Flor. March. p. 210. Woümnm. Siles.1. 333. 
Kluk, Dyke. MI. 46... Szubert, Opis. 185. 
S. rugosa Seringe. S. uliginosa Willd. 
Enum. Berol. p. 1007. 
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' Ro$nie na miejscach wilgotnych, blotnistych, 
nad brzegami wód, na lgkach mokrych, gdzie eze- 

sto z innemi galunkami znaczne zarasta przeslrze- 

nie; niekiedy w gajach i lasach wilgotnych znalezé 
jà mozna. Kwitnie w kwiet. 1i poczatkach maja. 5 

Jest malym krzewem, 3 do 6 stóp zaledwie dorastajacym, 
bardzo galezistym, o galeziach rozwartych, szaro-brunatnawych 
lub brunatno-kasztanowatych, w mlodo$ei omszonych, póznié] | 
gladkich. Odznaeza sie szezególnié] ksztaltem li$ci, które sa zwy- 
kle przewrotnie-Jajowate, w górnym koncu tepe 1 króciutkiém, 
Spiczastém, pospolicie skrzywioném przedluzeniem opatrzone; nie- 
kiedy wszakze bywaja okraglawo-eliptyczne 1 w wiérzcholku nie- 
mal zupelnie tepe. Sa one krótko-ogonkowe, na brzegu cokolwiek 
zawinione i nieznacznie pilkowane lub zupelnie cale; górna ich 
powierzchnia w mlodosci wiosem jest okryta, póznié] mniéj wie- 
céj gladka, ciemno-zielona, zmarszczkowata, dolna za$ ma na sobie 
welniasty, szary, przytulony kutuer i zylki slabo Iukowato-skrzy- 
wione. Przysadki okraglawo lub podluzno-pólsercowate lub nér- 

kowate, wlosem okryte, na brzegu delikatnie zabkowane, nie- 

opadajace. Paczki gladkie. Kotki rozwijaja sie na krótki ezas 
przed lisciami; sa jajowato-podtuzne, tepe, z Tusek  drobuych, po- 
dluznych, niemal tepych, wlosistych, brunatnych uformowane, 
dosyé geste, naprzemiau lub naprzeciwlegle, okolo cala dlugie, 
z poczalku bezszypulkowe. Precików dwa, w nasadzie nieco spo- 
jonych, zóltyeh. Zawiazek niemal szydelkowaty, welniasty. Szyj- 
ka zadna; blizo 2, jajowato-podluznych, brudno- czerwonawych 
i pospolicie nie rozdwojonych lecz wycietych. Torebka lancetowa- 
ta, w nasadzie okraglawo-zgrubiala, na.szypuleczce osadzona, sza- 
rym, krótkim, przytulonym kutnerem okryta. D wie. równie pospo- 
lite téj wiérzby daja sie widziéé odmiany: jedna wyzsza, majaca 
liscie wieksze (l cal lub troche wiecéj diugie, a okolo pol cala 
szer.) druga mniejsza (2—3 stóp), majaca liséó drobniejszy, 
okraglejszy (zaledwie pól cala dlugi 1 prawie tylez széroki). 

1044. S. crxEnzA: foliis lanceolatis oblongisve vel obverse 

( JV. popielata) lanceolatis breviter acuminatis undula- 
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to-serratis eimereo - viridibus mollibus, 

supra pubescentibus subtus tomentosis 
stipulis reniformibus, gemmis. incano- 
pubescentibus praecocibus sessilibus ba- 
si bracteatis, capsulis ex. ovata basi 
elongato-lanceolatis sericeo - tomentosis 
longe stipitatis, stylo brevissimo , stig- 

matibus ovatis integris vel bifidis. 
Calix cinerea Lin. Spec. Wahlenb. Flor. 

Suec. n. 1437. .Kunth, Flor. .Berol. 1. 
211. Dietrich, Flor. March. 209. Wimm. 

Siles. Il. 332. Salix acuminata Hoffm. 
salic. 39, tab. 6, et tab. 22, fig. 2. Salix 

aquatica Smith. Hayne, Arzneg.. XIII. 
tab. 44. S. dumetorum Suter. S. Hoff- 

manniana Bluff. et Ping. Comp. 1l. 568. 

Przytrafia sie czesto w gajach, zaroslach, na 
lakach wilgotnych, nad rzékami, zarastajac niekiedy 

znaczne przestrzenie. Kwitnie w kwiel. 5 
Jest krzewem wiekszym nieco od poprzedzajacego (okolo 4 lub 5 

lokei), lecz z postaci dosyé do niego podobnym. Gatazki jego w mlo- 
dosci sa omszone, szare, póZniéj mniéj wiecéj gladkie, brunatna- 
we.- Liscie bardzo krótko-ogonkowe, podluzno lub odwrotnie lan- 
cetowate, albo niemal odwrotnie jajowate, w wiérzcholku w krótka 
koüiezatoséó przedluzone, na brzegu falisto drobno-zabkowane, 
z wiérzchu szaro-zielonawe, omszone, miekkie, pod spodem popie- 

latym kutnerem, mianowicie na glówném zeberku, równie jak i na 
ogonkach okryte, siatkowato-zylaste, okolo 9 cali dlugie, a ?/ cal. 
szerokie. Przysadki skos$no-sercowate, lub prawie nerkowate, tro- 
che $piczaste, nieforemnie zabkowane , z wiérzchu gladkie, pod 

spodem kosmate. Paczki sa podobniez jak liscie popielatym kutne- 
rem porosle (czém sie takze ten gat. od poprzedz. odróznia). Kotki 

rozwijaja sie przed liseiami 1 sa jajowo-walcowate, tepe, bezszy- 

pulkowe, okolo 1 cala dlugie; skladaja sie z lusek jajowatych, nie- 

co Spiczastych, brunatnych, krótkim wlosem okrytych. W mezk. 
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precików jest dwa, wolnych, zóltych. W zefisk. szyjka krótka; blizn 
dwie, prawie jajowatych, tepych, calych lub mniéj wiecéj rozeze- 
panych. Torebki jajowate, szydlasto-przedluzone, koriczate, na Szy- 
puleczkach luskom wyrównywajacych osadzone i kutnerem po- 
rosle. 

1045. S. ROSMARINIFOLIA: foliis linearibus vel lineari - lan- 

( W. vokicina) ceolatis aut ellipticis acutis acu- 
minatisve vel obtusis integerri- 

mis rarius. remote et argute 

glanduloso - denticulatis subtus 
argenteo-sericeis, stipulis lance- 
olatis, amentis praecocibus ses- 

silibus, fructiferis cylindraceo- 
oblongis vel ellipticis breviter 
pedunculatis basi parve foliatis, 
capsulis ex ovata basi lanceola- 

tis sericeo-tomentosis rarius 
glabratis longe-pedicellatis, sty- 
lo mediocri interdum subnullo, 

stigmatibus ovatis bifidis vel in- 
tegris. 

Salix rosmarinifolia.Lin. Willd. 
Spec. IV. 691. Roth, Germ. 1l. 
916. Bechst. Forstbot. 689. Bess. 
Gal. II. 309. Dietrich, Flor. 
March. p. 212. Kluk, Dyke. MI. . 
46. S. depressa Zoffm. salic. 
63, tab. 15, f. 1, 2, tab. 16, fig. 

9, 4. DC. Flor. fran. Suppl. 
p. 946. Spreng. Syst. I. p. 104. 
Lorek , Flor. Pruss. tab. 192, f. 
1059. S. incubacea Lin. Willd. 
l.c. p. 696... Bess. Gal. II. 308. 

' S. repens Lin. Wimm. iles. I. 



0654 ROZDZIELNO-K WIATOWA 

Pn 395. Dietr. l.c. 211. S. fusea Lin. 
Kunth, Berol. II. 216. Spreng. Syst. 
L 104. S.arenaria Lim. Flor. Suec. 
n. 894. S. argentea Smith. Spreng. 
l. c. S. prostrata Smith. Salix poly- 
morpha Ehrhar. S. pratensis Host. 
S. angustifolia Wulfen. Dietr. 1. c. 

Bardzo pospolita na Igkach wilgotnych, tak tor- 
fowatych jako 1 wszelkich innych; w zaroslach, na 
blotach, przy strumykach, okolo rowów, nad brze- 
gami mokrych lasów, ezesto na piaszezyslych i l su- 
chych miejscach, rosnae Juz sama, JuZ z innemi ga- 
tunkami 1 niekiedy Znaezne przesirzenie okrywajae 
Kwitnie w maju. tj 

' Jestto najmniejszy u nas gatunek wierzby, gdyz zaledwie dwóch 
lub trzech stóp wysokosci dorasta. Galazki ma gietkie, gladkie, 
ióltawo-zielone lub szaro-brunatne. Liscie juz drobne, szezuple, 

lancetowate, równowazkie, albo równowazko -lancetowate;-juz 

szersze, owalne, w wiérzcholku spiezaste, lub mniéj wiecéj przyte- 
pione, na brzegu cale (jednak pod szklem powiek. nader subtelnie 
gruezolkowato-pilkowane), z wiérzchu zielonawe i gladkie, albo 
cokolwiek omszone, bez polysku; pod spodem jed wabistym, przytu- 
lonym, szarym wlosem okryte, !/; —17/ cal. dlugie, a ezesto ledwie 
na kilka linij szerokie. Kotki prawie razem z lisciami wjrastaja; 
sa drobne, jajowate, tepe, lub okraglawe , niekiedy podluzne albo 
eliptyczne, naprzemianlegle i pospolicie gesto na galazkach zebra- 
ne. Szypulki ich bardzo krótkie (czasem prawie zadne), dwoma 
lub trzema malemi li$ciami osadzone. Luski podluzne, tepe, bru- 
natnawe, rzadkim, dlugim wlosem okryte. Zawiazek lancetowaty, 

w górze zeszczuplony, porosly szarym, jedwabistym, przytulonym 
kutnerem, szyjka jest krótka; blizny prawie równowazkie, zolte 
lub rdzawo-brunatne (pod szklem powiek. niewyrazaie rozczepa- 

ne). Krzew ten wyradza sie w liczue odmiany, rózniace si miano- 
wicie ksztaltem i wielkoscia lisci, kolorem i kierunkiem galezi (któ- 

re czasem sa podnoszace sie lub na ziemi rozpostarte), dlugoscia 
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i postacia kotek i t. d. Z téj przyczyny, utworzono z nich niemalo : 
oddzielnych gatunków, z których znaczniejsze wymienili$my wyzéj. 

RBzed czteroprecikowy | (Tetrandria). 

435. VISCUM. JEMIOZA. | 

Kwiaty mezkie. Kielich. Zaden. Platków w koronie 4, 
krótkich, niemal trójkatnyeli, w nasadzie spojonych, opada- 
jaeych. Preeiki beznitkowe. Glówek pylk. 4, do platków 
przyroslych, 2komórkowyeh. AKwiat. Zerisk. - Kielich niewy- 

razny, w postaci brzezka cokolwiek wystajacego. Platkow 
4, wolnych. Zawiazek kielichem uwienezony. Dlizua bez- 

szyjkowa, okraglawa, tepa. Jagoda kulista, wewnatrz kle- 

jowata, jedno-nasienna. 

1046. V. AnBUM: caule dichotomo ramosissimo divaricato, 

(J. zwyezajna) ramis teretibus, foliis lanceolatis obtusis 

coriaceis exsiccatione 3 — Snervosis, flo- 

ribus terminalibus axillaribusque sessili- 
bus plerumque ternis. 

Viscum album Lin. Wild. Spec. IV . 
131. Scop. Carn. n. 1217. .Pollich, Palat. 
n. 926. «Roth, Germ. 1. 521. Black. Herb. . 
184. Hayne, Arzneig. IV. tab. 24. Schk. 

Hahdb. tab. 320. Hoffm. Flor. Germ. V. 
267. Pers.Syn. I. 618. DC. Flor. fran. 
n. 3399. Ejusd. Prodr. 1V. p. 278. Spreng. 
Syst. T. 488. Bess. Gal. 1. 316. Schlech. 
Berol. 1. 504. Kunth, Flor. Berol. I. 294. 

Dietr. Flor. March. 521... Wimam. Siles. I. 

183. Kluk, Dykc.1II. 169. Szubert, Opis. 
206. Lorek, Flor. Pruss. tab. 194, fig. 

1067. Viscum foliis lanceolatis obtusis , 
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- eaule dichotomo, spicis axillaribus zn. 
Flor. Suec. n. 905. Viseum baccis albis 
Vail. Paris. p. 204. 

W yrasta na drzewach, szczególniéj na sosnach, 
brzozie zwyezajnéj, debach ("). Widziana byla takze 
od róznych botaników na jabloni, gruszy, jarzebinie, 
glogu, sliwach, topoli wloskiéj 1 ezarnéj, akacyi bia- 
léj, orzechu wloskim, jodlach, modrzewie i lipach; 
podobniez na wiazie. zwyezajnym, 'wierzbie bialé] , 
jesionie; klonie, winorosli 1 innych.. Kwitnie w. marc. 
kwiet. 5 

Pasorzytna fa krzewina dwóch lub trzech stóp wysokosci do- 

chodzi; cala jest zóltawo -zielonéj barwy. Lipkie jéj. nasiona przyl- 
enawszy do galezi drzew, puszezaja korzonki; te rozrastajac sie 
nieznacznie, na]przód miedzy kora a bielem, nastepnie. wchodza 
w glab drzewa. Muiemanie niektórych jakoby korzenia weale nie 
miala, jest bezzasadném; bo dosyé jest przerznaé stosownie galaz- 
ke na któréj rosnie jemiola, aby widziéó w massie drewna j6éj 
korzonki, w.postaci zylek. zielonawych .rozchodzace sie. Zodyge 
ma bardzo galezista, dwudzielna (rzadko 3dzielna, i odmiane taka 

w okolicach Szezuezyna znalazlem), czlonkowata, przy stawach ko- 
lankowato-zgrubiala, zupelnie gladka. Liscie na wierzcholku ga- 
lazek wyrastajace, przeciwlegle, bezogonkowe, lancetowate (cza- 
sem odwrotnie Jajowo-podluzne), w nasadzie szezupleJsze, w gór- 
nym koficu tepe i zaokraglone, zupelnie-cale, skórkowate, gladkie, 

nieopadajace, z obudwu stron 5 niewyraznemi nerwami (które po 
wysuszeniu lisci staja sie wydatniejsze), oznaczone, okolo cala dlu- 

(^) Na naszych debach wprawdzie jéj nigdy nie widzialem, lecz wie- 
lu autorów tak dawniejszych jako i tegoczesnych wspomina, Ze istotnie 

na tych drzewach niekiedy sie przytrafia. Dekandol sam ja na debie zwy- 

czajnym znajdowal. Kluk, w tomie II. swéj Zoologii (stron. 354 wydan. 
1813), podajac sposób na robienie lepu na ptaki, kaze uzywaé jagód z je- 

mioly debowéj, jako lepszéj od innych. Ztemwszystkiém,znakomity nasz 
botanik, prof. S. B. Górski z Wilna, zapewnial mnie, Ze jemiola nigdy na 
debie nie ro$nie; Ze to jest inny krzew pasorzytny (Loranthus europaeus) 
z postaci do niéj podobny, który na wspomnioném drzewie w cieplej- 
szych krajach daje sie widziéé. Czas chyba te okoliczno$6 wyja$ni. 
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gie, a na 9 do 6 lin. szerokie. Kwiaty drobne, bezszypulkowe, 

zielonkowato-zólte, na wierzcholku mlodych galazek, pomiedzy 
lisciami lub ponizé| lisci w katach galazek, pojedynezo, po dwa, 
trzy lub cztery osadzone. W ich aasadzie znajduja sie dwie ma- 
letkie, przeciwlegle, podluzne przysadki. W mezkich kwiatach 
kielicha wcale nie ma; korona jest. 4platkowa, o platkach jajowa- 
tych, tepych lub mieco-spiczastych, w nasadzie troche spojonych; 
glówki pylk. bez nitek, podluzne, do platków przymocowane. 
Kwiaty zerüskie drobuiejsze, maja w miejscu kielicha brzezek bar- 
dzo-malo wystajacy, korone o ezterech platkach, wolnych, podob- 
niez jajowatych,. do srodka zawiazka przymocowanych. Zawiazek 
Jajowaty, tepo-uciety, zielonawy, blizna plaska, bezszyjkowa uwien- 

ezony. Jagody prawie kuliste, po dojrzeniu biale, nieco-lsniace, 

wpólprzezroezyste, wielkosci duzych porzeczek, pelne lipkiego, 

kleistego soku. Dojrzewaja w póznéj jesieni. Z jagód robi sie lep 
na ptaki. Galazki pod nazwis. lignum visci quercini, uzywaja sie 
w medycynie; li$cie takze maja lekarskie wlasnosci. U starozytnych 
Druidów w religijném byla poszanowaniu. 

Rzed piecioprecikowy | (Pentandria). 

486. SPINACIA. SZPINAK. 

Kwiat. megzk. Okrycie pojedyneze (kielich), Sdzielne, 
o dzialaeh podtuznych, wkleslych, tepych. Preeików 5; glów- 
ki 2komórkowe. Kwiat. iersk. Okrycie (kielich) 2—3 lub 
A razy weiete, trwale. Szyjek 4, wloskowatych. Blizny po- 
jedyneze. Ziarno 1, okryeiem zwiekszoném , nabrzmialém 

Scisle otoczoue i z niém zrosle. 

1047. S. orERACEA: caule erecto ramoso, folüs hastatis, 

' (S. ogrodowy) ^ fructibus sessilibus inermibus vel spi- 
nulosis. 

Spinacia oleracea Jin. Gaertn. de 
fructib. tab. 126, f. 4. Lamar. Illustr. 
tab: 814. Willd. Spec. YV. 166. Pers. 

Tom Il. 83 
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&yn. IL..617.. Spreng. Syst. WT. 908. 
Schlech. Berol. Y. 505..— 

a Kolezysty, spinosus: fructibus spino- 
sis. Spinacia spinosa JMoench, Meth. 
318... DC. Flor. fran, n.. 2242. 

B Bezbronny czyli gladki, inermis: fru- 

ctibus inermibus. Spinaeia inermis 
Moench, l. c. DC. Flor. fran. n. 2243. 
Spin. glabra Miller. 

Ma pochodzié z Arabi, zkad najprzód do Hisz- 
pani sprowadzony. Wszedzie w ogrodach sie za- 

slewa. Kwitnie w ezerw. lipe. (*) ! 
Szpinak, którego li$cie dobra, daja jarzyne, ma lodyge prosto 

wzniesiona, kaneiasto-brózdowana, galezista, w srodku deta, zu- 

pelnie gladka. Li$cie naprzemianlegle, ogonkowe, podobpiez glad- 
kie, nieco. miesiste i miekkie, Swiatlo zielone, co do ksztaltu roz- 

maite: juz podluzno-Jajowate 1 zupelnie cale, juz oszezepowate 
lub strzalkowate, juz nakoniec przy nasadzie mniéj wiecéj piérza- 
sto weinane, albo tylko tu 1 owdzie. zabkiem opatrzone; wiérzcho- 
lek dolnych jest zwykle spiczasty, wyzszych zas$ tepo-zaokraglony. 
Kwiaty drobne, zielonawe, zebrane w male kupki, bezszypulkowe 
lub o króciutkich szypulkach, w katach lisci osadzone. Korony nie 
ma. Kielich w. kwiatach mezk. jest Sdzielny; w zeüsk. dwa, trzy 
lub eztery razy wciety. Owocem jest ziarno, w. kielichu, zwiekszo- 
nym zamkniete. Owoc ten jest okraglawy lub jajowaty, troche 
splaszezony, twardy, wielkosci prawie nasienia konopnego, i albo 

calkiem gladki, albo. ma na sobie 2, 3 lub 4 male, poziomo-rozlo- 
iyste kolee ezyli rogi korezate. (Ogrodnictwo Zigry 1. 67. Reichart 
Ogrod. warzyw. Ví8. Wodzicki, Il. 209. Kluk, Dyke. HI, 100. 
Strumillo, Ogrod. póln. wydan. 3. Y. 933. pir Züeln. ll. 
286. Czepiriski, Ogrod. powsz. 248). 

497. CANNABIS. KONOPIE. 

Kwiaty mezk. wiechowate, maja kielicl 5listkowy, o list- 

kach prawie-rówuych, woluyeh. Preeików. 5, va dnie kie- 
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licha osadzonych i i listkom jego przeeiwleglych; nitki sq krót- 
kie; glówki nasada, utwierdzune, niemal 4graniaste, 2komór- 

kowe, podluznie-pekajaee. Jwiat. Zersk. skupione. Kielich 
(przysadka) jeduolistkowy, podluzny, Spiczasty, caly, z je- 
duego boku rozezepany. Zawiazek górny. Szyjek 2, o bli- 
znach pojedynezyeh, szezuplyeh, kosmatych. Turebka (ua- 
sienie) plaskawo-kulista, gladka, skorupkowata, Oscienna, 

1 ziarnowa, kieliehem trwalyin okryta. 

1048. C. sATIVA: foliis oppositis digitatis, foliolis lanceo- 
(&. zwyezajne) latis serratis. 

Cannabis sativa Zn. Willd. Spec. IV. 
p. (68. Gaertn. de fructib. I. 357 , tab. 
15, f. 1. Schk. Handb. tab. 325. Hayne, 
Arzneig. VIIL tab. 35. Roth, Germ. Il. 

529.. Pers. Syn. M. 618. DC. Flor.fran. 
n. 2131. Bess. Gal. Il. 917. Spreng. 

Syst. Il. 903. — Schech. Berol. Y. 505. 
Lorek., Flor. Pruss. tab. 194, f. 1069. 

JXunth, Flor. Berol. 1T. 190. — Dietrich, 

Flor. March. 221. Wimm. Siles. Y. 321. 
Cannabis indica Lamar. 

Konopie maja pochodzié z Persyi 1 Indy] W. 

a podlug Sprengla ze Scytyr i Tracyi. W Europie 
wszedzie sig zasiewaja. Kwitna w lipc. sierp. (-) 

Korzeü krótki, wlóknisty, bialawy. £odyga zazwyczaj poje- 
dyneza (w zeüiskich indywiduach czesto galezista 1 grubsza), prosto- 
stojaea, u dolu czasem nieco-pogieta, kariciasto-rowkowana, szorst- 

ka, kosmata, w $rodku wydrazona, 1—4 lokci wysoka. Liscie na- 
przeciwlegle, krótko-ogonkowe, kazdy sklada sie ze 3, 5, 7, czasem 
z 9 palezasto-osadzonych listków, które sa lancetowate, po obu 

konicach zwezone, $piczaste. grubo-pilkowane; $rodkowe sa dluzsze 

i szersze, boczne krótsze 1 szezuplejsze; wszystkie z obudwu stron 
szorstkawe, z wiérzchu ciemno-zielone, pod spodem bledsze, zyla- 

ste. Kwiaty sa drobne, zielonawe lub brudno cezerwono-zielone. 
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Mezkie zebrane sa w male gronka, na wierzcholku lodygi i w ka- 

" tach li$ci umieszezone, niby okregowe lub naprzeciwlegle, poje- 

dyneze lub mniéj wiecéj skladane, troche zwisle, przysadkami ró- 
wnowazkiemi opatrzone; wszystkie razem tworza wieche dosyé 

duza, wierzcholkowa. Listki kielicha sa podluzne, tepe, na brzégu 
blonkowate, zewnatrz wloskami okryte i jednym nerwem niewy- 
ranym na grzbiecie oznaezone. Glówki pylkowe zólto-zielonawe, 
kielichowi prawie-wyrówny wajace. Indywidua takie, u pospólstwa 
pod nazwa ploskoniów lub ploskunek znajome, jako niewydajace 
nasion, wczesniéj sie wyrywaja. Zefiskie roslioy maja kwiaty po- 
jedyneze lub parzyste, bezszypulkowe, tworzace klosy boczne 
i wierzcholkowe, li$ciste. Te dluzéj sie na gruncie pod nazwiskiem 
glowaczów, dla dojrzenia nasion zostawiaja. Owoce czyli tak zwa- 
ne siemie konopne, s3 torebki okraglawe, gladkie, po dojrzeniu 
szare, z dwóch skorupkowatych, wkleslych polówek zltozone, 
w $rodku jedno oleiste ziarno zawierajace. Cala roslina, miano- 
wicie $wieza, ma wlasciwy, mocny, nieprzyjemny, prawie odurza- 
jacy zapach. Wiadomo ze z jéj wlókien robi sie trwale plótno, 
kreca sig powrozy, liny i t. p. Z nasion wytlaeza sie oléj. Siemie 
konopne uzywa sie takze w medycynie, i jest ulubionym zérem wie- 
lu. ptaszat. (Kluk, Duke. I. 98. Narbutt, Uprawa lnu, konopi 1 t. d. 
12. Oczapowski, Poczatki gospodarstwa .Bürgera M. 189. Tenze, 
Gospodars. wiejskie VI. 240. Wyzycki, Zielnik 1. 313). 

488. HUMULUS. CHMIEL. 

Kwiaty mezkie wiechowate, maja, kielich Slistkowy , 
0 listkaeh podluznyceh, wkleslyeh, tepych, prawie równych, 
nàsada, spojonych. Precików 5, do dna kielicha przymoco- 

wanyeh i listkom jego przeciwleglych. Nitki ieh krótkie; 
glówki podluZne, 2komórkowe, nasada sercowata, atwierdzo- 
ue, i wzdluz pekajace. Awiaty Zeiskie szyszke tworza, z tu- 
sek wielkieli, bloniastych, jajowatych, wkleslyeh, trwalych, 
lkwiatowych uformowana. (Kielich sloikowaty, przezro- 

e€zysty, b. niewyrazuie zabkowany (^). Zawiazek pojedynczy, 
 lziareezkowy ; blizny pojedyneze, szydelkowate, wloskami . 

(') Podlug niektórych autorów. 
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okryte. Ziarno jedno, okraglawo-soezewkowate, kielichem 
okryte. Zarodek szrubowato-skrecony. 

1049.H. LUPULUS: caule sinistrorsum volubili, pilis rigidu- 
( 5s zwyezajny) lis uncinatis obsito, folis oppositis et 

alternis 3 — lobis scaberrimis subtus 

resinoso.punctulatis, superioribus saepe 

integris, floribus masculis panignladis, 

femineis amentacelis. 

Humulus lupulus Lin: Willd. Spec. 
IV. 769. Pollich, Palat. n. 921. —. Roth, 

Germ. II. 530. Schk. Handb. tab. 326. 

Pers. Syn. Y. 618. .DC.. Flor. fran. n. 
2131. Bess. Gal. TI. 317. Hayne,Arzneig. 

VIIL 36." Spreng. Syst. III. 903. Hoffm. 
Flor. Germ. 1L. 269... Schlech. Berol. I. 

506. Aschers, Pharmac. tab. 2, f. 81. 

Lorek, Flor. Pruss. tab. 194, f. 1070. 
Kunth, Flor. Berol. 1I. p. 189. Dietrich, 

Flor. March. p. 222... Wümm. iles. I. 

321. Lupulus conimunis Gaertn. de fru- 
ctib. 358 , tab. 15, f. 2. Lupulus scan- 
dens Lamar. Flor. fran. Yl. 217. Lupu- 
lus femina et mas Vaill. Paris. p. 120. 
Chmiel: Lupulus Syren. stron. 1458. 

Dziko ro$nie w zaroslach, gajach olszowych, 
pomiedzy krzewami, i1 t. p. na ziemi nieco wilgolnéj. 

Hodujà go umys$lnie w znacznéj io$ci Kwitnie 
w lipc. sierp. 2]. 

Chmiel ma korzeü galezisty, perzowato w ziemi rozchodzacy 

sie. Lodygi bardzo dlugie, cienkie, gietkie, kaüiciaste, po kantach 

szorstkie, wydrazone,. nieco-twarde, brudno-ezerwonawe, które 

okrecajac sie z prawéj strony na lewa, wysoko w góre wstepuja. 

Liscie. przeciwlegle, na ogonkach osadzone, szerokie, w nasadzie 
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sercowato-wyciete, zwykle na 3, ezasem na 5 klapek podzielone 
(kwiatowe czesto cale), Spiezaste, na brzegu grubo- pilkowane, 
z wiérzchu ciemno-zielone 1 mocno-szorstkie, pod spodem bledsze, 
iylaste i maja kropki zywiczne, zóltawe. Kwiaty zielonkowate; 
mezkie sa obfitsze; wyrastaja z katów lisci, w gronach zwislych, 

wiechowato-rozgalezionych. Ich kielich sklada sie z pieciu listków 
podluznych, tepych, zewnatrz troche kosmatych. Nitki precikowe 
bardzo krótkie, wlókienkowate; a kazda glówka oznaczona jest 
wpodluz ezterema rowkami, w których daja sie widziéé drobniutkie, 
Zóltawe, blyszezace, zy wicowate gruczolki. Pylek obfity. K wiaty ze- 
skie skupione sa niby w kotki lub szyszki szypulkowe, przeciwlegle, 
z katów li$ci pojedynezo lub parzysto wyrastajace, i czestokroó 
grona niewielkie, u dolu lisciste, tworzace. Luski ich gestym, aro- 

matycznym pylkiem okryte, lkwiatowe. Kazdy kwiat sklada sie 
z zawiqzka 1 dwóch szczuplych, równowazkich, kosmatych, biala- 

wych blizn, znacznie wysunionych. Kielicha nie widac. W nasa- 
dzie szypulek i przy kazdém ich rozgalezieniu, zuajduja sie parzy- 
ste, jajowate lub jajowo-lancetowate, $piezaste przysadki. Dojrza- 
le szyszkr maja ksztalt jajowaty, owalny lub podluzny, 1 wlasciwy, 
mocny, aromatyczny zapach; ich luski s4 bloniaste, pólprzezroezy- 
ste, tepe lub kofiezate, brunatnawo-zólte. Miedzy niemi w nasa- 

dzie ukrywaja sie ziarna poJedyneze, okragtawo-]ajowate , wypu- 
kle, powloka okryte 1 balsamieznym, pomaraüezowym, blyszezacym 
proszkiem potrzasniete. Szyszkr chmielu sa niezbednym w fabry- 
kacyi piwa artykulem; w sztuce lekarskiéj maja takze zastosowanie 
wazne. Mlode wypustki daja na wiosne dobra, naksztalt szparagów 
jarzyne. (O uprawie chmielu: Ogrodnictwo Zigry, I. 84—97. Kluk, 
JDyke. V. 43. Izys, z r. 1820. IHI. 199. Piast, VII. 1. VII. 1. Ocza- 
powski, O sposobach gospodarowania w klimacie pótn. YI. 303. 
Tenze, Gospodarstwo wiejs. V1. 65. Strumillo, Ogrody póln, wydan. 
3. I. 240—258. Kurowski,. O wuprawie chmielu rozumow. z rycina 

Warsz. 1829. Tenze, Tygodnik rolnicz. technolog. z r. 1836. nr. 6 
à nastep. Wyiycki, Zielnik T. 381). 

fixed osmtoprecikowy (Üctandria). 

439. POPULUS. TOPOLA. 

Kwiaty kotkowe. Kotki walcowate, z lusek klinowatych, 
szypuleezkowyeh , plaskieh, na brzegu zwykle dloniasto-po- 
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szarpanyeh, 1kwiatowych, opadajaeyeh uformowane. W mez. 
pod kazda luska w nasadzie 8 do 20 preeików, w kielichu 

sloikowatym , ukosnie scietym umieszezonych. W Zzexsk. 
w takimze kielichu zawiazek jeden, na szypuleezee wsparty. 

Szyjka bardzo krótka lub prawie Zadna; blizu 2, skrzywio- 
nych, nieforemuie klapkowanyeh lub ealkowitych. 'Torebka 
jajowata, tepa, 1komórkowa, 9s$cienna; ziarna liezne, pu- 

ehem weluiastym w wierzcholku uwienezone. 

1050. P. TREMULA: foliis subrotundis obtusiusculis sinuato- 

(T.osina) ^ dentatis utrinque ramulisque glabris, in 

ramulis radicalibus plantisque junioni- 

bus hirtis, squamis amenti palmato-la- 
ceratis dense villoso-ciliatis. 

Populus tremula in. Willd. Spec. IV. 
p. 803. Pollich, Palat. n. 929. .Blackw. 
Herb. tab. 248. Schk. Handb. tab. 330 a. 

Pers. Syn. M. 623. DC. Plor. fran. n. 
2102. Hoffm. Flor. Germ. II. 210. Bess. 
Gal. 1. 3197 Sehtech. Berol. 1 90. 

Spreng. Syst. 1l. 244. Lorek, Flor. Pruss. 
tab. 195, fig. 1072. Kluk, Duke. 1I. 219. 

Wodzicki, L 350. Szubert, Opis. 90. 
Kunth , Flor. Berol. I1. 219. — Dietrich, 

Flor. March. 214. Wiümm. Siles. I. 337. 

Populus folis subrotundis dentato-an- 

eulatis utrinque glabris Lin.-Plor. Suec. 
DOO. 

W lasach,:gajach, przy wsiach b. pospolita. 
Kwitnie w kwiet. maju. 75 

Osina jest drzewem 60—80 stóp dorastajacém. Pie miewa 
prosty, kora gladka i równa, szarawa, w starosci cokolwiek po- 

pekana okryty. Galezie miernéj grubosci, rozlozyste, w mlodosci 
nieco-omszone, póZniéj gladkie, szaro-brunatnawe. Liscie naprze- 
mianlegle, okraglawe lub okraglawo-jajowate, tepe albo cokol- 
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wiek sSpiezaste, na brzegu nieregularnie lekowato -zabkowane, 

w mlodosci jedwabistym wlosem okryte, póniéj zupelnie-gladkie, 
prawie-skórkowate, siatkowato-zylaste, z wiérzchu jasno-zielone, 

pod spodem bledsze. Ogonki dlugie i splaszezone sa przyczyna, 2e 
nawet maly wietrzyk z latwoscia lisémi porusza, które nawzajem 
sie uderzajac, drzacy szelest Sprawiaja. Kotki wyrasta]a wezesnie 
na wiosne, z paezków jajowatych, orzechowo-brunatnych, polysku- 
jacych sie; sa waleowate, 2 lub 3 cale dlugie, z licznych lusek bru- 
natnych, okraglawo-jajowalych, na wciecia równowazkie, Spiczaste 
podzielonych 1 gesta, szara welna okrytych zlozone; ztad kotka ca- 

la Jakby z saméj welny zdaje sie byé utworzona. Pod kazda luska 
w kielichu kubeczkowatym znajduje sie o$tn precików, o glówkach 
czerwonawych. W. takimze kielichu pod lüskami kotki zeriskié] 
jest zawiazek Jajowaty, prawie bezszyjkowy, majacy dwie ezerwo- 
nawe, nieforemnie na 4 klapki podzielone blizny. Drewno osiny 
jest miekkie, lekkie, biale, od stolarzy i snycerzy uzywaue; pod wzgle- 
dem opalu nizka ma wartosc. Kora do wyprawy.skór zdatna. 

Uwaga. Na mlodych, badz z korzeni, badz z nasion wyroslych 
drzewkach osowych, liscie odmiennego sa. ksztaltu; pospolicie by- 
wája wielkie, jajowate, w nasadzie mniéj wiecé] sercowato wycie- 

te, w wierzcholku sSpiczaste, nieznacznie zabkowane, z obudwu 

stron nieco kosmate, a przynajmniéj pod spodem szorstkawo- 
omszone. | 

1051. P. ArBA:folüs subrotundo-ovatis magis minusve 

(T. biala) | cordatis angulato-vel sinuato-dentatis sub- 
tus ramulisque niveo-tomentosis, squamis 

amenti apice dentatis ciliatis. 
Populus alba Lin. Pollich, Palat. n. 928. 

Roth, Germ. II. 532. Hoffm. Flor. Germ. 

II. 270. Schk. Handb. tab. 330 b. Spreng. 
Syst. II. 244. Lorek, Flor. Pruss. t. 195. 
f. 1070. Pers. Syn. 11.623. Wimm. Siles. 
I. 336. Kluk, Dykc. V. 219. Bess. Gal. II. 
318. JSzubert, Opis. 108. Populus foliis 
subrotundis dentato-angulatis subtus to- 
mentosis Lin. Flor. Suec. n. 911. Popu- 
lus nivea Willd. Daumz. 221. 
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Q Popielata, cinerea: foliis subtus ramulisque 
cinereis: Pop. canescens Smith. Brit. Bechst. 

Forstb. p. 210 et 386. Willd. Spec. IV. 
802. Enwm. Berol. p. 1016. .Schlech. Be- 
vol.I. 507. DC. Flor. fran. n. 9101. Kunfh, 

Flor. Berol. YI. 918. Dietrich, Flor. March. 

213. Wodzicki, Y. 855. P. alba Willd. 

Dauwmz. L. c. 

W lasach wilgotnych, nad brzegami rzék; gdzie- 
niegdzie lakze przy drogach, wioskach, miastecz- 
kach, w ogrodach 1 t. d. Kwitnie w kwiet. 5 

Topola biala, ezyli bialodrzew, jest drzewem predko rosnacém, 
które czesto do 80, a nawet i do 100 stóp dorasta. Kore na pniach 
mlodszych ma zupelnie gladka, szaro-popielata, na starych pope- 
kana. Galezie liczne, bardzo rozlozyste. Liscie okraglawo-jJajowa- 
te lub jajowato-eliptyezne, na plytkie klapki wociete, albo niefo- 
remnie katowato-zabkowane, w wiérzcholku. tepe lub slabo-spi- 

czaste, z wiérzchu brudno-zielone, nieco kosmate albo gladkie, 

pod spodem sniezno-bialym kutnerem okryte, zylaste (okolo 2. cali 
dlugie a póltora szér). Na mlodych drzewkach, równie jak 1 na 
galazkach bezkwiatowych, liscie sa cokolwiek w nasadzie serco- 

wato-wyciete, na brzegu klapkowane, o klapce s$rodkowéj szczy- 
towato - przedluzonéj. - Ogonki prawie-walcowate, i równie Jak 
mlodociane galazki bialym. kutnerem okryte. Kotki znacznie pier- 
w6j od lisci, na wiérzcholku mlodych galazek wyrastaja; sa walco- 
wate, mezkie 1 lub 2 cale dlugie i zwisle, zeüskie cokolwiek krót- 

szé, prosto-stojace; jedne i drugie skladaja sie z lusek odwrotnie 

jajowatych, w nasadzie zwezonych, zólto-rdzawych, w wiérzchol- 
ku nieforemnie zabkowanych i dlugim, szarym wlosem rzesowa- 

to-okrytych. Precików osm. Zawiazek jajowaty, w kieliehu scisle 
zamkniety, bezszyjkowy, dwiema bliznami 9klapkowemi, zólta- 
wo-zielonemi uwieüczony. Dla szezególnych swoich lisci sadzi 
sie niekiedy jako ozdoba w ogrodach. Jéj drewno jest biale, miek- 
kie i lekkie, dosyó jednak trwale; gladko sie wyrabia 1Jatwemu 
paczeniu nie ulega. 

Populus canescens Smith'a 1 innych autorów, jest wyradzajaca 
sie odmiana, któréj li$cie nie maja $niezno-bialego kutneru, lecz po- 

Tom HH. . 
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wierzchnia szara lub popielato-zielonawa; zreszta niezém stalém 
sie nie rózni. 

1052. P. NIGRA: ramis patentibus ramulisque glabris, foliis 
( T. sokora) | ovato-deltoidibus acuminatis incurvato-ser- 

ratis utrinque margineque glabris longitu- 

dine latitudinem superantibus, squamis 
amenti palmato-laceratis. 

Populus nigra Lin. Willd. Spec. IV. 804. 
Scop. Carn. n. 1223. Pollich, Palat. n. 930. 
Hayne, Arzneig. XIIL, tab. 41. Schk. Handb. 
lab. 330 a. .Roth., Germ. Il. 534. .Bechst. 

Forstbot. p. 210 et 308. Du Roi Harbk. 
DBawmz. 139. Hoffm. Germ. Il. 270. DC. 
Flor. fran. n. 9108. Blackw.tab. 248. Bess. 
Gal. II. 319. Schlech. .Berol. 1.508. Spreng. 
Syst. 1l. 244. Pers. Syn. 1. 628. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 195, fig. 1073. Kunth , 
Flor. Berol. Y. 290. Dietrich, Flor. March. 

214. Wimm:. Siles. I. 337. Kluk, Dykc. 
II. 220. Szubert, Opis. p. 96. Wodzicki, 
l. 358. Populus folis deltoidibus acumi- 
natis serratis Lin. Flor. Suec. n. 910. 

Przytrafia sie ezasem w lasach wilgotnych i ga- 
jach, nad brzegami rzék, mianowicie nad. Wisla. 

W ogrodach takze wszedzie sig utrzymuje. Kwi- 
inie w kwietniu. 5 

Sokora, zwana takze topola czarna albo nadwislariska, Jest drze- 

wem znacznie wysokiém, majacém pieni prosty, kora szaro-bruna- 

tna, w staro$ci popekana okryty. Galezie jój sa rozlozyste 1 grube, 
w mlodosci zólto-zielonawe. Paczki wielkie, podluzne, spiczaste, 

brunatnawo-zólte, lipka, Zywicowata, balsamiczné] woni materya 
okryte. Liscie naprzemianlegle, prawie trójkatne lub niewyra- 
Znie Jajowato-4boczne, po bokach zaokraglone, w  wiérzcholku 
$piezaste, na brzegu gruczolkowato-pilkowane, z. obudwu stron 
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gladkie, z wiérzchu wesolo-zielone, pod spodem bledsze. Ogonki 
ich sa splaszezone, dlugie, w mlodosci drobnym, rzadkim wlosem 
okryte, pózniéj gladkie, zwykle czerwonawe. Kotki walcowate, 
mezkie krótsze (okolo póltora cala dlugie), do góry wzniesione, bru- 
natno-czerwonawe. Skladaja sie z lusek zupelnie gladkich, w wiérz- 

cholku delikatnie poszarpanych, predko-opadajacych. Precików 16, 
lub nieco wiecá]. Leüskie kotki sa dluzsze, zwisle, z kwiatów 

rzadko osadzonych uformowane; maja tuski tamtym podobne; za- 
wiazek okraglawy, gladki, na szypuleczce osadzony. Po okwitnie- 
niu szypulki te znacznie sie przedluzaja, 1 po opadnieciu lusek za- 
wiazki, a nastepnie torebki tworza niby grona, na 3 lub 4 cale dtu- 

gie 1 mnié] wiecéj zwisle. Drewno sokory miekkie i nietrwale, lecz 
piekny miewa flader i gladko sie wyrabia, przeto na ozdobne sto- 
larskie wyroby powszechnie sie uzywa. Z lipkich, zywicowatych 
paczków, robia masé (unguent. populeum), do gojenia ran 1 w ró- 
inych innych cierpieniach uzywana. Otrzymuje sie z nich takze ga- 
tunek wosku na $wiéce zdatny. Liscie sa dobra pasza dla owiec. 

1053. P. nizLATATA: ramis erecto adpressis coarctatis ra- 

( T. piramidalna) mulisque glabris, foliis subrhombeo- 
| deltoidibus acuminatis iucurvato-ser- 

ratis utrinque et margine glabris 
latitudine longitudinem | plerumque 

superantibus, squamis amenti palma- 

to-laceratis. 
Populus dilatata Aiton, Hort. Ke- 

wen. Willd. Spec. IV. 804. .Hayne, 
Arzneig. XIII. tab. 46. Schech. Berol. 
I. 508. Spreng. Syst. 1T. 244. Lorek, 
Flor. Pruss. tab. 195, f. 10174. Kunth, 

Flor. Berol. IL. 219. Szubert, Opis. 
100. Populus italica Moench. Pop. 
nigra italica Du Ro: Harbk. Bawmz, 
II. 141. Pop. fastigiata Poiret, Dict. 

. Enc. V. 235. DC. Flor. fran. n.2104. 
Pers. Syn. II. 623. Pop. pyramidalis 

Fozier, Dict. Agric. VIL. 619. bechst. 
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Forstbot. 210. imm. Siles. 1. 337. 

Pop. pyramidata Moench. Pop. Tess 
panda .Baumgarten. 

Podlug jednych pochodzi z Lombardyi, podlug 
drugich z "eie zkad za panowania Jana III. do 
Polski sprowadzona. Kwitnie wezesnie z wiosny. t 

Topola wloska albo kawak, któréj zwykle mezkie tylko indy- 

widua daja sie u nas widziéé, jest drzewem predko, rosnacém, 

wynioslém, odznaezajacém sie szezupla, piramidalna postacia, któ- 
rq Jéj nadaja, zaraz od dolu wyrastajace, wzniesione 1 do pnia 
glównego mniéj wiecé] przyblizone galezie. Prosty jéj pier, cie- 
mno-szara, w staro$ci mocno-popekana kora pokryty. Mlode ga- 
lazki rózgowate, gladkie, szaro-zielonawe. Liscie zupelnie gladkie 
i nieco |$niace, czworoboezne, podobne do lisci sokory, szeroko- 

$cia jednak swoja dlugosé (lubo niezawsze) przewyzsza]a; wiérz- 
cholek maja $piezasty, brzeg tepo-pilkowany, u dolu sa cale lub 
odlegle 1 drobniéj pilkowane, w mlodosci nieco lipkie 1 przyjemnie 
woniejace. Ogonki krótsze sa od li$ci, podobniez zupelnie gladkie, 
z boków splaszezone. Kotki wyrastaja na najwyzszych mlodych 
galazkach, wezesnie przed li$ciami.. Precików od 12 do 16, o gló- 

wkach ezerwonawych. Ksztaltne to drzewo jest ozdoba ogrodów. 
Sadzi sie takze przy drogach, ulicach, placach, okolo gmachów 
i t. p., dobrze zime nasze wytrzymujae. Drewno jego jest b. kru- 
che, nietrw ale, pod wszystkiemi wzgledami niewielka ma wartosé. 

Na lisciach daja sie widziéé czesto okraglawe, podluzne lub innego 
ksztaltu , zielone albo- czerwonawe narosle, od zaklócia owadów 

pochodzace i ich plód w sobie zawierajace, dlatego liscie té] 

topoli nie sa.na pasze dla owiec zalecane. Z paczków takze masó 

topolowa robia. Kluk w Dykc. rosl. topole wloska, za odmiane so- 

kory poezytuje. 

1054. P. BALSAMIFERA: folis ovatis acuminatis adpresso- 
(T. balsamiczna) | serratis subtus albidis reticulato- 

venosis, gemmis resinosis. 
Populus balsamifera Len. Willd. 

Spec. IV. 805. Pers. Syn. 1I. 624. 
Spreng. Syst. VM. 244. Lorek, Flor. 
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Pruss. tab. 195, f. 1075.  Kluk, 
Dykc. Y. 221. Wodzicki, Y. 862. 
Szubert, Opis. YI. Pop. tacamaha- 
ca Miller. Pop. suaveolens F'scher. 

Pochodzi z Ameryki pu l CSyHORE K wilnie 
weze$nie z wiosny. 5 

Dorasta znacznéj wysokosci. Galezie ma rozlozyste i gladkie: 
Liscie jajowate, w nasadzie zaokraglone, w wierzcholku $piezaste, 

dluzsze niz szersze, drobno-tepo-pilkowane , z obud wu stron glad- 
* kie, skórkowate , z wiérzchu ciemno-zielone, pod spodem bialawe 
1 Zylkami siatkowato-przerosle. Ogonki sa walcowate, od li$ci zua- 
cznie krótsze, omszone. Duze, $piczaste, brunatno-rdzawe 1 lipkie 

pacezki tego drzewa, odznaczaja sie na wiosne przyjemnym, mo- 

enym, balsamiezaym zapachem. Smak maja gorzkawy. Robia z nich 
masé balsamiczna do gojenia ran uzywanqg. 

1055. P. wowiLiFERA: ramis patentissimis ramulisque ela- 
bd T. kanadwjska) bris, folis deltoideo - ovatis acumi- 

natis incurvato - serratis utrinque 

elabris margine pubescentibus, squa- 
mis palmato-laceratis. 

Populus monilifera Aiton, Hort. 
Kew. Willd. Spec. IV. 805. Schk. 
Handb. tab. 330. Pers. Syn. VI. 623. 
Schlech. Berol. Y. 509. Kunth, Flor. 
Berol. 1I. 220. Populus canadensis 
Durgsdorf. Populus glandulosa et 
carolinensis Moench. 

Pochodzi z Ameryki pólnoc.  Kwitnie w kwiet. 
1wmaj. 5 -— 

Drzewo wyniosle, majace pieri prosty, szaro-brunatna kora po-- 

kryty. Galezie nader rozlozyste. Liscie prawie czworokatno -jajo- 
wate, $piczaste, w nasadzie cokolwiek sercowato-wyciete, z obu- 
dwu stron gladkie; brzeg maja gruczolkowato - pilkowany, o zab- 
kach chrzastkowatych, do góry zwróconych i drobniutkim wlosem 
okrytych ogonki jak u osiny splaszezone. Drzewo to, jako z pól- 



610 ROZDZIELNO-K WIATOWA 

noenego klimatu pochodzace, zime nasze dobrze znosi, predko ro- 
snie; do wysadzania dróg püblicznych byloby nader zdatném, lecz 
w kraju naszym nie jest jeszcze upowszechnione. 

Rized dziewiecioprecikowy | (Enneandria). 

440. MERCURIALIS. SZCZYR. 

Okryeie pojedyneze (kielich), 3—4dzielne, o dzialach 
jajowato-laueetowatych, wkleslych, rozlozystych. Wz2ezk. 

precików 9 do 12, wolnych, o glówkach podwójnych, kuli- 
stych, 2komórkowych. W Zezis. zawiazek 2garbiasty, dwo- 

ma rowkami oznaczony. Szyjek 2. Blizny Spiczaste, odziete. 

Torebka kosmata, z dwóch guziczków, 2$ciennych, 1lziar- 

nowych uformowana. 

1056. M. PERENNIs: caule simplicissimo, foliolis oppositis 
CS. trwaly) ^ petiolatis ovato-oblongis vel ellipticis 

acutis serratis utrinque adpresso-pilo- 
siusculis, capsulis hispidis longe-pedun- 

culatis. | 
Mercurialis perennis Lin. Willd.Spec. 

IV. 809. Pollich , Palat. n. 931. Roth, 

Germ. II. 534. Hayne, Arzneig. V , tab. 
10. Pers. Syn. IL. 625. Hoff m. Flor. 
Germ. IL. 971. Bess. Gal. Tl. 320. DC. 
Flor. fran. n. 2141. Schlech. Berol. T. 
509. Lorek, Flor. Pruss. tab. 196, f. 

1077. Spreng. Syst. ll. 272. Kunth, 
Flor. Berol. II. 183. Dietrich, Flor. 

March. p. 223. Wimm. Siles. 1. 172. 
Kluk, Dykc. I. 120. Mercurialis caule 

simplicissimo, foliis scabris Jin... Flor. 
Suec. n. 913. Mercurialis Cynocram- 
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be Scop. Carn. 1I. 266. Mer. longifolia 
Host. Mer. sylvatica Hoppe. Mercuria- 
lis montana testiculata et spicata Vaill. 

— Paris. p. 126. 

Przytrafia sie w gajach i lasach cienistych, nie- 
co wilgotnych. Kwitnie w maju. 2] 

Dorasta okolo stopy wysokosci. Ma korzeüi perzowaty; lodyge 
zepelnie pojedyncza, prosto-stojaca. prawie kariciasta, cokolwiek 
w górze lisciasta. Liscie sa przeciwlegle, na krótkich ogonkach, 

jajowato-podluzne lub prawie eliptyczne, $piezaste, tepo-rezularnie . 
pilkowane; $rodkowe sa wieksze, wyzsze za$ i najnizsze mniejsze; 
wszystkie jasno-zielone, wpólprzezroezyste, w mlodosci szorstka- 
wo-kosmate , póznié] prawie zupelnie gladkie lub tylko na brzegu 
delikatnym wlosem okryte. W nasadzie ogonków znaiduja sie 4 

- malenkie, spiezaste, blonkowate przysadki. Klosy kwiatowe z ka- 
tów lisci parami wyrastaja; sa szezuple, wietkie, wzniesione, bez- 

listne. Kwiaty drobue, zielonawe, w rzadkie kupki zebrane. Dzia- 
ly kielicha. prawie jajowate, króciutkim sztyletem zakonczone, 
gladkie. Owoc kulisty, szorstkim wlosem okryty. Ziele to ma wla- 
$nosci odurzajace i do truciznowych nalezy. Uzywalo sie kiedys 
w medyeynie pod nazwis. herba eynocrambes vel mercurialis mon- 
tana. Ma w sobie pierwiastek blekitno-farbujacy, który na lisciach 
ususzonych sie objawia. 

1057. M. ANNUA: caule erecto ramoso, foliis oppositis pe- 
(S.roczny) —tiolatis ovato-oblongis obtusiusculis ser- 

ratis glabris margine ciliatis, capsulis 
hispidis breviter pedunculatis. 

Mercurialis annua Lin. Willd. Spec. 
IV. 810. Pollich, Palat. n. 932. Roth, 

Germ. 1L 535. Schk. Handb. tab. 332. 
Black. Herb. tab. 162. DC. Flor. fran. 

n. 2142. Hayue, Arzneig. V. tab. 11. 

Schlech. Berol. 1. 510. Bess. Gal. 11. 320. 
Pers. Syn. 1. 625. Lorek , Flor. Pruss. 
tab. 196, fig. 1018. .Kunth, Flor. Berol. 
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II 184. JDietr. Flor. March. 223. Wisi. 
Siles. I. 172. KIuk, Dyke.lI. 120. Merc. 
ciliata Presl. Mercurialis vulgaris flori- 
fera et fructifera Val. Paris. p. 126. 
Szezyr: Mercurialis v. Linosostis Syren. 
stron. 851. 

Rzadszy od poprzedzajacego (Kolo Warszawy 
i w Lubels. w okolicach Kazimirza.). Kwitnie. w lipe. 
sierpn. (3) 

Z ogólné] postaci do poprzedzajacego podobny, lecz korzeti ma 
wlóknisty, lodyge wyzsza i1 niekiedy póltory stopy dorastajaca, 
kaüiciasta, zupelnie gladka, na galezie przeciwlegle wiechowato- 
podzielonag. Liscie eliptyczne , szczuplejsze, nieregularnie tepo-pil- 
kowane, w nasadzie zwykle nierówne, gladkie 1 tylko na obwo- 

dzie krótkim wlosem rzesowato-osadzone. Kwiaty równiez dro- 
bne.izielonawe. Mezkie tworza klosy z katów li$ci. wyrastajace, 

przerywane, wzniesione, bezlistne. Zeüskie na lodydze lub przy 
wiérzcholku galazek w. katach lisci po kilka skupione. Guziezki 
owocowe podluzne, szezecinkami bialemi najezone, maja krótsze 

jak u poprzedzajacego szypulki. Ziarna podluzno-kuliste, gladkie, 
rdzawo -brunatne, drobniutkiemi. zmarszezkami okryte. Nie ma 
wlasnosci odurzajacych; w medycynie pod nazwis. herba mercuria- 
lis sic uzywal. 

44. HYDROCHARIS. ZABISCIEK. 

Mezk. Pochwa podluzna, 2dzielna, 3kwiatowa. Kielieh 

3dzieluy. Korona 3platkowa. Preceików 9, trzema rzedami 

na zawigzku niewyksztaleonym osadzonych; nitki ich w rur- 

ke spojone; glówki pylkowe nasada umocowane, jajowate, 

2komórkowe, o komorkach rozlaezonych, laeznikiem (0z- 

neclivum) zetknietych. Zerisk. Pochwa Zadna. Kwiaty odo- 
sobuione. Kielieh i korona jak w mezk. na zawiazku umo- 

cowany. Szyjek 6; kazda na dwie Spiczaste blizny rozeze- 
pana. Owoe (jagoda) okraelawy, skórkowaty, BRUN IK OR 
wielonasienny. 
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1058. H. moRSUS RANAE: foliis petiolatis subrotundo - reni- 
(Z. pospolity) formibus subnervosis, floribus dioicis: 

Hydrocharis Morsus ranae Zn. Willd. 

Spec. IV. 812. Pollich, Palat. n. 933. Roth, 
Germ. YI. 586. Schk. Handb. tab. 3833. DC. 
Flor. fran. n. 2051. Hoffm. Flor. Germ. V. 
211. Pers. Syn. IL. 625. Spreng. Syst. 1I. 
279. Bess. Gal. Il. 320. Schlech. Berol. T. 

510. Lorek, Flor. Pruss. tab. 196, f. 1079. 
Kunth, Flor. Berol. WM. p. 234. Dietrich, 

Flor. March. 186. Win. Siles. I. 849. 

Hydrocharis rotundifolia G?lib. Lith. n. 303. 

Morsus ranae foliis circinnatis, floribus al- 

bis Vaill. Paris. p. 121. Grzybienie male: 
Nymphaea parva v. hanae-morsus Syren. 

tron. (14. 

W wodach stojacych, w stawach, sadzawkach, 
w rowach. Kwitnie w lipe. sierp. ^l. 
Wodna ta roslina, ma lodygi dlugie, wietkie, walcowate, w wo- 

dzie zanurzone, w pewnych odstepach korzonki cienkie puszeza- 
jaee. Liseie plywaja po wodzie; maja dlugie ogonki, sa plaskie, 
foremnie zaokraglone, na brzegu cale, w nasadzie gleboko-serco- 
wato-wyciete, o klapkach zblizonych, tepych, okraglawych; obie- 
dwie ich powierzchnie sa gladkie; górna ma jasno-zielong barwe, 
dolna jest ciemniejsza, czasem czerwonawa; obiedwie nerwami 
i zylkami (które naprzeciw $wiatla widziéé mozna) pieknie siatko- 

wato-przerosle. Sreduica ich podluzna. '/—1 cala wynosi, po- 
przeczna malo co wieksza. Ogonki maja 'w nasadzie blonkowate, 
nieznacznie pochewkowato- rozszérzone przysadki. Kwiaty z ka- 
tów lisci, na szypulkach dosyé dlugich wyrastaja. U mezkich in- 

dywiduów znajdujJe sie pochwa lisciasta, dwudzielna, z któré] na 
szczególowych szypulkach 3 lub 4 kwiaty, kolejnie kwitnáce, wy- 
chodza. Zefskie rosliny pochwy. nie maja; ich kwiaty sa odoso- 
bnione, na szypulkach podezas kwitnienia plywajace, pózniéj zwi- 
sle. Korona dosyé duza, biala, wietka, wewnatrz przy. nasadzie 
zóltawa. 

Tom II. 85 
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sed dwunastoprecikowy (Dodecandria). ^^. 

449. STRATIOTES. OSOKA. 

Poehwa kwiatowa plaska, trwala, gleboko rozdwojona, 
0 dzialach lódkowato-stulonych, 1kwiatowa. Kielich 3dziel- 

ny.. Korona Jplatkowa. W z2ezk. precików 12 do 20 lub 
nieco. wiecéj (niektóre z nich plonne,. za miodniki uwazane). 

Glówki pylkowe równowazkie, o komórkach odosobnionych, 
laczmkiem (connectivum) zetknietych. Zeüsk. preciki liczne, 

plonne (bez glówek). Zawiazek pojedynezy, podkwiatowy. 

Szyjek 6, dwudzieluych. Owoe (jagoda) miesisty, 6grania- 
sty, w wiérzeholku zwezony, 6komórkowy. Nasiona liczne, 
do Scian przymocowane. 

1059. S. ALOIDES: foliis radicalibus sessilibus lineari-lance- 

(O. aloesowa). latis carinatis rigidis aculeato-denticu- 
' -. latis, spatha bifida nuda. 

Stratiotes aloides. Lin... Willd... Spec. 
IV. p. 820. Roth, Germ. ll. 531.. Schk. 

Handb. tab. 835 a... Hoffm. Flor. Germ. 
IT. 272." Pers: Syn. 11. 627. Bess. Gal. 
II. 321. DC. Flor. fran. n. 2052. Schlech. 
Derol. I. 511. Spreng. Syst. Il. 467. Lo- 
rek, Flor. Pruss. tab. 196, f. 1080. Kunth, 
Flor. Berol. M. p. 233... Dietrich, Flor. 
March. p. 185. . Wimm. Siles. I. 349. 
Stratiotes ensiformis Gilib. Lith. n. 302. 

Gdzieniegdzie w. wodach stojacych, czystych, 
w slawach i t. p. Kwitnie w lipc. sierp. 2]. 

Lodygi téj rosliny sa krótkie, gladkie, rozlogowe,: w wodzie 

calkiem: zanurzone i geste kepy li$ci wypuszezajace. Te w czesci 
wystaja nad wode i sq bardzo dlugie (czasem na póltory stopy), 
bezogonkowe, równowazko-lancetowate, lódkowato -stulone , ku 
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górze szczuplejsze, Spiezaste, na obudwu powierzchniach gladkie, 
twardawe, ciemnéj zielonosci: po. brzegach maja male, cierniste, 

ku wiérzcbolkowi zwrócone zabki. Szypulli kwiatowe od lisci sa 
krótsze, plaskie, obosieczne, w górze nieznacznie rozszérzone, 

i albo calkiem gladkie, albo tylko w górze drobniutkiemi zabkami 
tak jak 1 nasada pochwy, osadzone. Pochi wa wiérzcholkowa, jajo- 
wato-podluznsa, splaszezona, gleboko na dwie (rzadko na 3) dzialy 

rozczepana. Z glebi jéj wyrasta kwiat na szypulce osadzony, pro- 
sto-stojacy, dosyé wielki, bialy. Kielich jest trzydzielny, o dzialach 
jajowato-podluznych, .tepych, zaokraglonych, gladkich; korona od 
kielicha znaczpie wieksza, ma platki tepe, ku nasadzie klinowato- 
zweione, wietkie. Roslina ta z postaci do aloesu znacznie jest 
podobna. 

- 

Rized jednowiqzkowy (Wonadelphia). 

"4489. JUNIPERUS. JAZOWIEC. 

Mezk. kotka jajowata, z lusek tarezowatych, szypu- 
leczkowych, okregowo osadzonych uformowana. Dolne jéj 

luski plonne, wyZsze o 4— 8 precikach. Glówki prawie ku- 
liste, jednokomórkowe, podluznie pekajace, do brzegu lu- 

sek pod spodem przymoeowane. Ze7is. kotki niemal knliste, 
z lusek okregowych utworzone; nizsze luski bezkwiatowe, 

wyzsze o kwiatach nieliezuych. Kubeezek do góry wznie- 

siony. Zawiazek 1. Jagoda suchawa, prawie kulista, w Sro- 
dku trzy ziarna (orzeszki) kamykowate zawierajaea, ze - 

zroslych lusek utworzona. 

1060. J. couwuNrs: fruticosa vel subarborea, foliis acero- 

(J. pospolity) sis ternis patentibus lineari-subulatis 
acuto-pungentibus supra leviter ca- 
naliculatis subtus obtuse carinatis, 

baccis subglobosis pruinosis. 
Juniperus communis Zn. Willd. 

Spec. IV. 853. Pollich, Palat. n. 934. 
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Du Roi Harbk. Baumz.1. 838. Bechst. 
Forstbot. p. 211 et (51. Pers. Syn. II. 
639. Roth, Germ. YI. 539. DC. Flor. 
fran. n. 2065. Bess. Gal. 1I. 321. 
Schlech. .Berol. Y. 511. |Lorek, Flor. 

Pruss. tab. 1971, f. 1081... Kunth, Flor. 

Berol. YI. 226... Dietrich, Flor. March. 

p. 200. Wimm. Siles. l. 340. Klub, 

Dykc. 1I. 66. Wodzicki , I. 250. Szu- 

bert, Opis. 352. Juniperus foliis ses- 
silibus mucronatis Ln. Flor. Suec. n. 
915. Juniperus vulgaris fruticosa 
Vaill. Paris. p. 111. 

Dardzo pospolily; równie w lasach suchych, 
iglastych, jak na piaszezystych i nieurodzajaych po- 
lach. Kwi(nie w maju. 5 

Jalowiec pospolity jest krzewem na kilka lub kilkanascie stóp 
wysokim, czasem w male drzewko wyrastajacym. Ma galezie 
bardzo liezne, rozlozyste; starsze pieriki, równie jak i grubsze ga- 
lezie, sa okryte kora rdzawo-brunatna, cokolwiek. popekana; na 

galeziach mlodszych kora jest szaro-brunatnawa. Mlodociane pe- 
dy odznaczaja sie podluznemi, wydatuemi liniami, które ciagnac 

sie wzdluz od nasady jednych lisci do drugich, kaüciasty ksztalt 
caléj galazee nadaja. Liscie sa okregowo po trzy skupione, rozlo- 
iyste, bezogonkowe, równowazkie, $piczaste i króciutkim, zólta- 

wym. kolcem zakoüezone, gladkie, twardawe, z wiérzchu cokol- 
wiek rynienkowato-wklesle 1 smuga siwa, podluzna oznacezone; 

pod spodem troche wypukle, z grzbietem wystajacym, najwiecé] 
na pól cala dlugie, a okolo 1 lin. szérokie. Kotki mezkie przy 
wiérzcholku mlodych galazek wyrastajace, skupione, bezszypul- 
kowe, jajowato-podluzne lub okraglawe, polowe od lisci krótsze, 
wzniesione, rdzawe. Luski ich okregowo do osi za pomoca. krót- 
kich szypuleczek tarczowato przymocowane. Okrazków takich jest 
3, 4 lub 5; w kazdym 3 luski sie znajduja; z tych dwie dolne 
cokolwiek sa obszerniejsze, w górze krótkiém, $piczastém prze- 
dluzeniem opatrzone, wyzsze za$ mniejsze, tepe; wszyslkie na 
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obwodzie mniéj wiecéj wyginane i nieco wciete. Do dolnego ich 
brzegu przymocowane sa beznitkowe, prawie kuliste glówki, w li- 
czbie 3, 4 lub 6; oprócz tego na wiérzcholku kotki znajduja sie 
trzy takiez glówki, za pomoca króciutkiéj, nitkowaté] szypuleczki 
przytwierdzone. Cala nakoniee kotka mezka wsparta jest swoja 
nasada niby na kielichu, ze 3, 4, 5 lub wiecéj jajowatych, $picza- 
stych, zielonych, do.malerkich li$ci podobnych lusek, utworzonym. 
Leüskie kotki drobne, okraglawe, na wiérzcholku mlodych gala- 
zek wyrastajace, skladaja sie z lusek miekkich, zgrubialych, zielo- 
nawych, okregowo-osadzonych, 3 kwiaty drobniutkie otaczaja- 
cych. Nastepnie luski zrastaja sie z soba $cisle i tworza owoc czyli 

jagode kulista, suchawa, 3 znaezkami w wiérzcholku uwieüezona, - 

w piérwszym roku zielonawa, w nastepnym sino-blekitna, w kon 

cu czarng, modrym pylkiem okryta. W jagodzie trzy sa ziarna, 
jajowo -podluzne, kaáciaste, kamykowate. Drewno jalowcowe 

jest zóltawo-biale, $cisle, twarde i ciezkie; Jego zywiczny sok na- 
daje mu wielka trwaloséó, chroniac je od robactwa i butwienia; 

niekiedy miewa piekny flader; robia z niego pomniejsze przedmio- 
ty. Palony na ogniu, róvwnie jak galazki i li$cie, daje dos przyje- 

. mny, aromatyczny zapach. W dojrzalych jagodach jest szezególny, 
lotny olejek, tudziez zywiczno-cukrowy pierwiastek, któremu win- 
ne $3 swój korzenno-slodkawy smak i wlasciwy zapach. Uzywaja 
sie w medycynie, tudziez do kadzenia i ulubioném sq pozywie- 

niem wielu ptaszat, mianowicie jemioluszek i kwiezolów. W cie- 
plejszych krajach wydaje jalowiec przezroczysta zywice, pod na- 
zwiskiem sandaraki niemieckiéj w handlu znajoma, która do wer- 

niksów i na kadzidlo sie uzywa. 

444. TAXUS. CIS. 

Kotka mgzk. prawie kulista, z niewielu lusek utworzo- 

na; wszystkie dolne luski sa, plonne (za okrycie uwazane), 
najwyzsza tylko S—10precikowa. Nitki w jedng wiazke 

spojone, o glówkach okraglawyeh, tarezowatyeli, zabkowa- 
üych, szesciu, osmiu komórkami pod spodem pekajacych. 
Kotka zes.do mezkiéj podobna. Zawiazek w kubeezku 

wierzeholkowym, jajowatym, otwartym ukryty. Szyjka za- 

dua. Blizna wklesla. Owocem jagoda miesista, w wierzehol- 
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ku otwarta. z kubeezka i osadnika zwiekszonego utworzona. 
orzeszek 1ziarnowy, wystajaey zawierajaca. . 

1061. T. BACCATA: foliis distichis approximatis linearibus 
(C. zwyczajny) | planis brevissime-petiolatis, fructibus 

globosis. 
Taxus baccata Lin. Willd. Spec.1V. 

856. Roth, Germ. YI. 539. Schk. Handb, 
iab. 339.  blackw. Herb. tab. 214. 

Dechst. Forstbot. p. 219 et 5835. DC. 
Flor. fran. n. 2069. Hoffm. Flor. 
Germ. ll. 213. Pers. Syn. h. 632. 
Spreng. Syst. 1I. 148. Schlech. Berol. 
I 512. Lorek, Flor. Pruss.tab. 191, 

f. 1082. Kunth, Flor. Berol. II. 227. 

Win. Siles. Y. 341. Kluk, Dykc. UI. 

112. Wodzicki, 1. 531. Szubert, Opis. 
945. 'Taxus foliis approximatis zn. 

Flor. Suec. n. 916. 'Taxus vulgaris 
Rüchard. Cis drzewo: Taxus v. Smi- 

lax jSyren. stron. 1391. 

Dawniéj pospolity, dzi$ przytrafia sie Lylko gdzie- 
niegdzie w gestych, cienistych lasach, mianowicle : 

Ww lxiics w Sandomir. (na górach en krzyzkich); 
w Mazowiec. (w okolicach Odroweza); w Plock. 
(w puszezy Ostroleckié); w Augustow. (w le$Sni- 
ciwie Rajgród w porebie Grzedy, drzewka cisowe 
na póltora saznia wysokie, dosé czesto sig napotyka- 
ja. Kwitnie w kwietniu 1 maju. 5 

Cis jest drzewem miernéj wielkosci, lecz u nas zwykle tylko 
w postaci nizkiego krzewu daje sie. widziéé. Piet miewa prosty, 
brunatnawa, popekana kora okryty. Galezie geste, poziomo rozlo- 
iyste. Liscie trwale, dwwoma rzedami, niby grzebieniasto na gala- 
zkach osadzone; sa króciutko-ogonkowe, równowazkie, skórkowa- 
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te, do jodlowych nieco podobne, lecz $piczaste, plaskie, na brzegu 
cokolwiek zawinione, ?/,—1 //; cal. dlugie, a 1—1'/; lin. széro- 
kie; górna ich powierzchnia ciemno-posepnie zielona, nieco lánia- 
ca; dolna bledsza: obiedwie gladkie i podluzném, wystajacém ze- - 
berkiem opatrzone. Kotki mezkie drobne, niemal. podlugowato- 
kuliste, tepe, ku nasadzie szezuplejsze, prawie bezszypulkowe, 
iólto-rdzawe, na galazkach pomiedzy lisciami gesto skupione. Zeíi- 

skie kwiaty bardzo male, z katów li$ci wyrastajace. Owoce po- 
dluzne, orzeszkowate, czarne, do polowy okryciem miesistém, pa- 
sowém u dolu otoczone, z postaci do Jagód podobne. Cis wzrost 

ma powolny; jego drewno jest czerwono-bruuatnawe, twarde, sci- 
sle, a po sliwie 1 wiazie najspójniejsze; wybornie sie gladzi i po- 

leruje, przeto do wszelkich pieknych robót stolarskich i snycer- 
skich przed innemi ma pierwszenstwo. Drewno to, równie jak 
kora i mlodociane galazki, uzywaly sie niegdys w medycynie. Ja- 
gody maja smak mdly, slodkawy. Li$cie posiadaja wlasnosé odu- 
rzajaca; leez podania dawne o nadzwyezajnéj jadowitosci tego drze- 
wa, bez watpienia sà przesadzone. 

KONIEC TOMU DRUGIEGO I OSTATNIEGO, 
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INDEX GENERUM. 
SPECIERUM ET SYNONYMHORUM 

Tom. I et Il. 

Species literis romanis, synonyma literis cursivis, genera et 

ordines literis majoribus impressa sunt. 

Abies alba Mil. — A. pectinata. 
candicans Fisch. — A. pectinata. 
excelsa DC. II. 623. 
Laric Lam. — Larix europaea. 
pectinata C. II. 625. 
picea Mil. — A. excelsa. 
picea Lindl, — A. pectinata. 
tacifolia Desf. — A. pectinata. 
vulgaris Poir. — A. pectinata. 

Abrotanum campestre Vaill. — Artemisia campestris. 
— . frutescens Gilib. — Artemisia campestris. 

Absinthium officinale Nees. — Artemisia Absinthium. 
— . ovulgure Lam. — Artemisia Absinthium. 

Acanos spina Scop. — Onopordon Acanthium. . 
Acer campestre Z. I. 695. | : 
—  platanoides Z. I. 624. 
-- platan. lactescens Pers. — A. platanoides. 
—  Pseudoplatanus Z. I. 023. 

. Acetosa officinarum Vaill. — Rumex Acetosa. 
Ackaritertum arvense B. et F. — Gnaphalium arvense. 
Achillea Millefolium Z. II. 434. 

— . Ptarmica 7. II. 432. 
Aechyrophorus maculatus Scop. — Hypochaeris maculata. 

— radicatus Scop. — Hypochaeris radicata. 
Aenos thymoides Mànch. — 'Thymus Acinos. 

— vulgaris Pers. — 'Thymus Acinos. 

CSS TREUIE 1 
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Aconitum acutum Heichb. 
— . amoenum Feichb. 

.—  .angustifolium Bernh. 
— callibotryon HReichb. 
— Qlusianum Heichb. 
— eriostemum DC. 
—  . Hoppeanum Heichb. 
—  . Koelleamum Beichb. |.) — A. Napellus. 
— laetum Heichb. 
— .. laeum Flieichb. 
— Napellus Z. II. 17. 
— Neubergense DC. 
— strictum Bernh. 
-— tauricum Wwlf. ' 
— vulgare DC. 

Aeorus Calamus Z. 1. 559. : 
— . odoratus Lam. — ^. Calamus. 

Acrolophus paniculatus Cass.— Centaurea panieulata. 
Aectaea Christophoriana Gilib. — A. spicata. 

— cimicifuga Z. II. 10. 
— spicata Z. lI. 10. 

Adenophora lilifolia Ledeb. — Campanula lilifolia. 
Adonis aestivalis 7. II. 37. 

— annua Lam. — A. aestivalis. 
—  apennina Jacq. — A. vernalis. 
—  Helleborus Crantz. — A. vernalis. 
—  qiniata Jacq. — A. aestivalis. 

' —  vernalis Z. ll. 38. 
Adoxa Moschatellina Z. I. 641. 
Adyseton calycinum Scop. — Alyssum calycinum. 

— . montanum Scop. — Alyssum montanum. 
—  mulabile Münch. — Alyssum calycinum. 

Aegopodium Podagraria Z. I. 417. 
Aeschynomene Pseudaoacia Rocb. — Wobinia Pseudacacia. 

Aesculus Hippocastanum 2. I. 607. 
Aethusa Cynap:um £L. I. 494. 
Aggregatae L. — Dipsaceae. 
Agrimonia Eupatoria L. I. 1VT. 

| — 5 offieinarum Vaili. — A. Eupatoria. 
Agropyrum repens P. de B. — Triticum repens. 
Agrostemna Githago L. — Lychnis Githago. 
Agrostis albà Z. I. 195. 

— . arundinacea L. — Calamagrostis sylvatica. 
— canina /. ]l. 196. 
— . eapillaris Schk. — A. vulgaris. 
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coarctata Ehrh. — A. alba. 
compressa Willd. — M. alba. 
divaricata Hoff. — ^. vulgaris. 
effusa Poir. — Milium effusum. 
hispida Willd. — A. vulgaris. 
lancgolata Fi. et. S. — Calamagrostis lauceolata. 
pumila L. — A. vulgaris. 
Spica venti Z. I. 192. 
stolonifera Leer. — A. vulgaris. 
Sywvatica Willd. — & alba. 
tenella Hoff. — ^. vulgaris. 
vinealis Willd. — A. alba. 
vulgaris Wz/4. I. 193. 

altissima Mónch. — A. caespitosa. 
aqualica L. — Catabrosa aquatica. 
canescens Z. l. 204. 
coerulea L. — Molinia coerulea. 
coespitosa Z. I. 203. 
eristata L. — Koeleria cristata. 

Ajuza genevensis Z. II. 72. 
pyramidalis Z. II. 78. - 
reptans Z. Il. 14. 

Albersia Blitum Kunth. — Amaranthus Blitum. 
Alehemilla 4pZanes Leer. — A. arvensis. 

— arvensis Scop. Y. 329. 
— vulgaris L. I. 327. 

Alectorolophus crista galli « Spr. — Rhinanthus grandiflorus. 
— crista galt; à Spr. — Rhinanthus parviflorus. 
-— grandiflorus Wallr. — Rhinanthus grandiflorus. 
-— major Heichb. — Rhinanthus grandiflorus. 
— minor Heichb. — Whinanthus parviflorus. 
— parviflorus Wallr. — Rhinanthus parvillorus. 

Alisma /aaceolatum Wither. — A. Plantago. 
Plantago Z. I. 604. 

Alliaria officinalis Andrze. II. 185. 

e 

—— 

— 

m angulosum /.. I. 567. 
ascalonicum Z. I. 573. 
carinatum Z. I. 566. 
Cepa £L. 1. 571. 
oleraceum Z. I. 568. 
Porrum Z. I. 569. 
sativum Z. I. 510. : 
Schoenoprasum Z. I. 512. 
Scorodoprasum Z. 1. 570. 
vineale Z. l1. 567. 
virens Lain. — A. oleraceum. H 



684 
- 

-—  vérescens Lam. — &. oleraceum. 
Alnus comununis Desf. — A. glutinosa. 

—  glutinosa Wild. lI. 590. 
—  ncana IW//d. lI. 592. 
—  migrü Gilib. — A. glutinosa. 

Alopecurus geniculatus Z. I. 184. Met 
— pratensis Z. I. 183. | 

Alsine avicularum Lam. — Stellaria media. 
—  anedía L. — Stellaria media. " 
—  plantaginifolia Vaill. — Arenaria trinervia. 
—  tenuifolia Vaill. — Arenaria tenuifolia. 
— . aunbellata Lam. — Holosteum umbellatum. 

Althaea officinalis Z. II. 227. | 
Alyssum a/yssoides Gouan. — A. calycinum. 

calycinum Z. 1I. 138. 
campestre Hoffim. — A. calycinum. 
campestre g Lam. — A. calycinum. 
incanum L. — Berteroa incana. 
montanum L. II. 140. 
paniculatum Willd. -— Neslia paniculata. . 
sativum Scop. — Camelina sativa. 

Amaranthus adscendens Loisel. — A.Blitum. 
— Blitum L. Il. 595. 
-— oleraceus HRodsch. — A. Blitum. 
— ruderalis Koch. — A. Blitum. 
— viridis Poll. — A. Blitum. 

Amarenus agrarius Presl. — Trifolium agrarium. 
— . filiformis Pres. — Trifolium filiforme. 
— . procumbens Presl. — Trifolium procumbens 
— spadiceus Presl. — "Trifolium spadiceum. 

Amentaceae 7, I. 81. : 
Amoria hybrida Presl. — Trifolium hybridum. 

— repens Presl. — Trifolium repens. 
Anagallis arvensis Hayn. — A. phoenicea. 

-— arvensis o L. — A. coerulea. 
— apvensis Q L. — A. phoenicea. 
— .  eoerulea A/J. I. 365. 
—  phoenicea La. Y. 364. 

Anehusa angustifolia DC. — A. officinalis. 
— arvensis Jéeberst. 1. 352. 
— dofficinalis Z. 1. 351. 

Andromeda calyculata Z. I. 658. 
— polifolia Z. I. 657. 
c rosmarinifolia Gilib. — &. polifolia. 

Anemone alba Juss. II. 31. 
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-— dodecaphylla, Krock. — Geum rivale. ' 
— .hepatica L. — MHepatica triloba.- 
— hirsuta Gilib.— M.alba. ' 
— lutea Lam. — A. ranunculoides. 
— nemorosa 4£.. II. 29. 
— . memorosa alba Crantz. — A. nemorosa. 
c- nemorosa lutea, Crantz. — . ranunculoides. 
-— patens Z. II. 26. 
— qmgraecoc Salisb. — MHepatica triloba. 
—  . pratensis Z.1Ll. 27. ——— 
— Pulsatilla Z. HI. 28. 
— ranunculoides Z. II. 30. 

Anethum 7oeniculum L. — Foeniculum vulgare. 
— graveolens Z. I. 5271. 

Angelica Carvifolia Spr. — Selinum Carvifolia. - 
— . sylvestris Z. I. 519. 

Anisum officinale Mànch. — Pimpinella Anisum. 
Antennaria dioica Gaert. — Gnaphalium dioicum. 
Anthemis agrestis Wallr. — A. arvensis. 

— arvensis Z. II. 429. 
— Cotula 7. II. 428. 
— foetide Lam. — &. Cotula. 
—-— tinctoria Z. II. 431. 
— vulgaris L. — Matricaria Chamomilla.. 
—  « vulgaris L. lapp. — Pyrethrum inodorum. 

Anthericum calyculatum a L. — 'Tofieldia palustris. 
; — Liliastrum L. — Czackia Liliastrum. 

— ramosum L. — Phalangium ramosum. 
Anthoxanthum odoratum 7. I. 155. 
Anthriseus Cerefolium Hoff. 1. 501. 

— sylvestris Hoffim. Y. 5006. 
— . vulgaris Pers. I. 508. 

Anthyllis rusticana Wender. — A. Vulneraria. 
— Vulneraria Z. 1I. 246. 

Antirrhinum auriculatum Lam. — Liaria Elatine. 
— commune Lain. — Linaria vulgaris. 
— Cymbalaria L. — Linaria Cymbalaria. 
— Elatine L. — Linaria Elatine. ] 
— hederaceum Lam. — Linaria Cymbalaria. 
— Linaria .L. -— Linaria vulgaris. 
— minus L.-— Linaria minor. 

Apargia autumnalis Wz//d. II. 481. 
— . hastilis Willd. — A. hispida. — 
— hispida Willd. II. 482. 

Aparáne vulgaris Vaill. — Galium Aparine. 
Aphanes arvensis L. — Mlchemilla arvensis. 



686 

Apium Anésum Targi. — Pimpinella Anisum. 
—  Qarvi Crantz. — Carum Carvi. 
—  graveolens £L. I. 481. 
— ' Petroselinum L. — Petroselinum sativum. 
C— — Siun Crantz. — Sium aungustifolium. 
— vulgare Lam. — Petroselinum sativum. 

Aquilegia vulgaris L. 1I. 20. 
Arabis arenosa Scop. II. 114. 

Barbarea Bernh. — Barbarea vulgaris. 
contracta Spen. — A. hirsuta. 
glabra Weinm.— Turritis glabra. 
hirsuta Scop. II. 172. 
multicaulis Bellar. — &. arenosa. 
muralis Salisb. — A. Thaliana. 
perfoliata Lam. — 'Turritis glabra. 
ramosa Lam. — &. Thaliana. 
Thaliana ZL. lI. 173. 
Türritis Clairv. — Turritis glabra. 

Aracium paludosum Monn. — Crepis paludosa. 
Arbutus buaifolia Stok. — Arctostaphylos Uva ursi. 

—  qrocumbens Salisb. — Arctostaphylos Uva ursi. 
— . Uea-ursi L. — Arctostaphylos Uva ursi. 

Aretium Bardana Wi//d. II. 344. 
— Lappa L. — A. majus. 
— Lappa g L. — ^. Bardana. 
— Lappag Pers. — minus. 
— . Lappa tomentosa Schk. — A. Bardana. 
— majus Schk. M. 342. 
— . minus ScA/. II. 343. 

Llumentosum Pers. — A. Bardana. 
Aretostaphylos officinalis Wünm. — A. Uva-ursi. 

Uva-ursi Spren. Y. 660. 
Arenaria breviflora. Gilib. — A. serpyllifolia. 

— nmnervosu Lam. — A.írinervia. 
— rubra £. I. 689. 
— serpyllifolia L. I. 691. 
— tenuifolia L. I. 690. 

trinervia L. I. 692. 
oéscidula Thuill. — A.tenuifolia. 
viscosa Pers. — A. tenuifolia. 

Argentina rubra Lam. — Potentilla Comarum. 
— rupestris Lam. — Potentilla rupestris. 
— vulgaris Lam. — Potentilla anserina. 

Armeria vulgaris W;//d. I. 548. 
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Armoracia lapathifolia Gilib. — Cochlearia Armoracia. 
—:* rusticuna Flor. Wet. — Coehlearia Armoracia. 
-— sativa Bernh. — Cochlearia Armoracia. 

Arnica montana £. II. 417. 
— plantaginifolia Gilib. — A. montana. 

Arrhenatherum avenaceum P. de P. I. 959. 
— elatius Presl. — A. avenaceum. 

Artemisia Abrotanum £. II. 389. 
— Absinthium Z. II. 386. 
—— campestris L. II. 384. 
— Dracunculus Z. II. 388. 
— énodora Willd. — A. Dracunculus. 
S officinalis Gater. — A. vulgaris. 
c vulgaris Z. II. 383. 

Arundo Calamagrostis L. — Calamagrostis lanceolata. 
— . colorata Ait. — Phalaris arundinacea. 
— . Epigejos L. — Calamagrostis Epigejos. 
— neglecta Ehrh. — Calamagrostis stricta. 
—  . Phragmites. L. I, 268. 
— . stricta Timm. — Calamagrostis stricta. 
— . sylvatica Schrad. — Calamagrostis sylvatica. 
— vulgaris Lam. — A. Phragmites. 

Asarum europaeum £L. I. 112. 
Asclepias alba Mill. — Cynanchum Vincetoxicum. 

— Vincetomicum L. — Cynanchum Vincetoxicum. 

Asparagus officinalis L. I. 553. 
— sativa Vaill. — A. officinalis. 

Asperifoliae. — Boragineae. 
Asperugo procumbens £. I. 354. 

— vulgaris Vaill. — A. procumbens. 
Asperula cynanchica L. T. 304. 

—— odorata £L. I. 302. 
— tinctoria L. I. 303. 

Asprella oryzoides Lam. — Leersia oryzoides. 
Aster Amellus L. II. 400. 

—  britanicus Alli. — Inula britanica. 
—  ensifolius Scop. — Ynula ensifolia. 
—  Helenium Scop. — Inula Helenium. 
—  hirtus Scop. — Inula hirta. 
—  Linosyris Bernh. — Chrysocoma Linosyris. 
— officinalis Alli. — Inula Helenium. 
—  Pulicaria Scop. — Inula Pulicaria. 
— rigidus Münch. — Inula salicina. 
—  saliéinus Alli. — Inula salicina. 

Asterocephalus bannaticus Spr. — Scabiosa Golumbaria. 
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— Columbaria Spr. — Scabiosa Columbaria. 
— gramuntius Spr. — Seabiosa GColumbaria. — 
— ochroleucus Walir. — Scabiosa ochroleuca. | 

Astragaloides Cicera Mónch. — Astragalus Cicer. 
Astragalus arenarius £L. II. 286. 

Cicer L. 1I. 289. 
glycyphyllos L. II. 288. 
incanus Gilib. — A. arenarius. 
longiflorus Gilib. — A. Onobrychis. 
lunatus Gilib. — X. glycyphyllos. 
macimus DC. — X. Onobrychis. 
Onobrychis £. II. 287. 
Onobrychis stipulaceus DC. — A. Onobrychis. 
vesicarius Lam. — A. Cicer. 

Astrantia Diapensia Scop. — Sanicula europaea. 
— major L.I. 468. 
— miügra Scop. A. major. 

Athamanta, Cervaria L. — Peucedanum Cervaria. 
— A eondensata L. — Libanotis vulgaris. 
— Libanotis L. — Libanotis vulgaris. 
— Oreoselinum L. — Peucedanum Oreoselinum. 
— sibirica L. — Libanotis vulgaris. ] 

Atriplex a/bicans Bess. — A. laciniatum. 
— angustifolium £L. I. 455. 
— . hortense £L. I. 452. 
— Jaciniatum LZ. I. 454. 
—  ,nitens Schk. I. 452. 
— patulum L. I. 453. 

Atriplices Juss. I. 83. 
Airopa Belladonna Z. I. 401. 
Avena elatior IL. — Arrhenatherum avenaceum. 

fatua 7. I. 210. 
lanata Koel. — Holcus lanatus. 
mollis Koel. — Holcus mollis. 
nuda Z;. I. 209. 

. odorata « DC.-— Hierochloe australis. 
orientalis SeAreb. Y. 207. 

: pubescens Z.. I. 209. 
sativa LL. I. 206. 
sesquitertia .L. -— A. pubescens. 

. —  Strigosa Schreb. Y. 201. 
Ballota a/5a L. — B. nigra. 

— borealis Schweig. — B. nigra. 
— . foelida Lam. — B. nigra. 
— nigra Z.. II. 101. 
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—  muderalis Fries. — B. nigra. 
—  sepium Thuill. — B. nigra. 
— vulgaris Link. — B. nigra. 

Balsamita major Desf. — 'Tanacetum Balsamita. 
— suave nolens Pers. — 'Tanacetum Balsamita. 
— vulgaris Willd. — Tanacetum Balsamita. 

Barbarea parviflora Fries. — B. vulgaris. 
—  .mupestris Moris. — B. vulgaris. 
— . vulgaris A. Br. II. 167. | 

Barkhausia paludosa Baumg. — Crepis paludosa. 
Bartsia lutea Schul. — Euphrasia lutea. 

— . Odonlites Huds. — Euphrasia Odontites. 
Belladona baccifera Lam. — Atropa Belladonna. 

— trichotoma Scop. — Atropa Belladonna. 
Bellis perennis L. II. 419. 
Berberis vulgaris L. I. 551. 
Berteroa incana DC. 1]. 141. 
Bela. Cicla L. — B. vulgaris. 
— mnaritina L. — B. vulgaris. 
— vulgaris Z. I. 440. 

Betoniea anaua L. — Stachys annua. 
— . decumbens Münch. — Stachys recta. 
— hirsuta Thuill. — B. officinalis. 
— legitima Link. —. B. officinalis. 
— officinalis Z. II. 95. 
— stricta Ait. — B. officinalis. 

Betula alba 7. II. 601. 
-—  Alnus L. — Alnus glutinosa. 
—  Alnus B L. — Alnus incana. 
—  fruticüns Desf. — B. fruticosa. 
— . fruticosa Pallas. M. 604. 
—  glutinosa Villar. — Alnus glutinosa. 
— humilis Schrank. — B. fruticosa. 
—  éncana L. fil. — Alnus incana. 
— pendula Roth. — B. alba. 
—  turfosa Weig. — B. fruticosa. 
—  verrucosa Ehrh. — B. alba. 

Bidens cannabina Lam. — B. tripartita. 
— . cernua Z. II. 363. | . 
— — Aybrida Thuil. — B. tripartita. 
— . minüna L. — B. cernua. : 
— . tripartita L. II. 362. ; : 

Bilderdykia Convolvulus Dumor. — Polygonum Convolvulus. 
—  -dumetorum Dumor. — Polygonum dumetorum. 

Bismalva Alcea Medic. — Malya Alcea. : 
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Blitum virgatum L. I. 121. 
Bonaga arvensis Medic. — Ononis spinosa. 

— hircina Medic. — Ononis hircina. 
Bonannia officinalis Presl. — Simapis alba. 
Boragineae Juss. ]. 86. 
Borago officinalis Z. 1. 953. 
Borckhausenia cava Flor. wet. — Corydalis tuberosa: 

— solida. Flor. wet. — Corydalis bulbosa. 
Brachyolobus amphibius Alli. — Nasturtium amphibium. 

-— barbaraefolius Desv. — Nasturtium palustre. 
—: palustris Clairv. — Nasturtium palustre. 
zd sylvestris Alli. — Nasturtium sylvestre. 

Braehypodium pinnatum P. de P. 1. 214. 
Brassica asperifolia : Lam. — B. Rapa. 
* — . botrytis Mill. — B. oleracea. 

campestris Z. II. 198. 
capitata Hort. — B. oleracea. 
caulorapa Hort. — B. oleracea. 
Erucastrum Heichb. — Diplotaxis tenuifolia. 
gongylodes Mill. — B. oleracea. 
imuralis Huds. — Diplotaxis tenuifolia. 
Napella Villa. — B. Rapa. j 
napobrassica. Mill. — B. campestris. 
Napus ZL. II. 201. 
nigra Koch. — Sinapis nigra. 
oleifera Mónch. — B. Napus. 
oleracea Z. II. 195. f 
oleracea arvensis Lam. — B. Napus. 
oleracea praecod Spren. — B. praecox. 

-— pràecox W. e£ K. 1]. 203. " 
— .. Rapa Z.. II. 200. 
— . .sabauda Hort. — B. oleracea. 
— sabellica Hort. — B. oleracea. 
— selenicea Hort. — B. oleracea. 
— . luberosa Salisb. -— B. Rapa. 

Briza media 7. I. 235. 
Bromus aruzdinaceus Roth. — B. elatior. 

— . arvensis £L. I. 215. 
—  eelatior Spren. I. 221. 
— giganteus Z. I. 222, 
— glomeratus Scop. — Dactylis glomerata. 
— inermis Z. I. 219. 
— . ittoreus Weig. — B. latior. 

. — . mollis Z. I. 218. 
— . pinnatus L. — Brachypodium pinnatum. 

Bede HEISE s STE EIESI 



— pratensis Spren. 1. 220. 
— secalinus £L. I. 213. 
— sterilis L. I. 216. 
— tectorum Z. I. 217. 

Brunella auct. — Prunella. 

Bryonia alba 7. 1I. 629. 
Bunias orientalis Z. II, 157. 

— . paniculata Herit. — Neslia paniculaia. 
— . perennis Mónch. — B. orientalis. 
— . verrucosa Mónch. — B. orientalis. 

Buphthalmum nutans Vitm. — Bideus cernua. 
Bupleurum perfoliatum Mónch.—B. rotundifolium. 

— rotundifolium Z. I. 472. 

Butomus /loridus Gaert. —B. umbellatus. 
— umbellatus Z. I, 643. 

Calamagrostis arundinacea Hoth. — C. sylvatica. 
— colorata Sibth. — Phalaris arundinacea. 
— Epigejos ot^. 1. 198. 
— lanceolata Zioth. I. 199. 
— stricta P. de B. I. 200. 
— sylvatica P. de B... 201. 

Calamintha, arvensis Lam. — 'Thymus Acinos. 
— hederacea Scop. — Glechoma hederacea. 

Calceolus marianus Mónch. — Cypripedium Calceolus. 
Calcilrapa lanuginosa Lam. — Centaurea benedicta. 
Calendula arvensis Z.. II. 438. 

— . officinalis L. II. 439. 
Calla palustris Z. I. 558. 
Callitriche aquatica Smith. — C. verna. 

— ' eoespitosa Schultz. — C. verna. 
—— intermedia Hoff. — €. verna. 
e sessilis DC. — C. verna. 
— . . verna Z. I. 119. 

Calluna Zrica DC. — C. vulgaris. 
— vulgaris Salisb. Y. 621. 

Caltha arcensis Vaill. — Calendula arvensis. 
— officinalis Mónch. — Calendula officinalis. 
— palustris Z. II. 56. 

Calystegia sepium FH. Br. — Convolvulus sepium, 
Camelina aquatica Brot. — Nasturtium amphibium. 

— campestris Spenn. — C. sativa. 
incana Presl. — Berteroa incana. 
sagittata Mónch. — C. sativa. 
sativa Crantz. — YI. 146. |. 
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Campanula aggregata Willd. — C. glomerata. 
— betonicaefolia Gilib. — €. glomerata. 
— bononiensis £. I. 417. 
— Cervicaria Z. I. 421. 
— decurrens L. — C. patula. 
— elliptica. Kit. — C. glomerata. 
-— farinosa Bess. — C. glomerata. 
— glomerata Z. 1. 422. 
— lilifolia L. I. 416. 
—— minor Lam. — C. rotundifolia. 
— nutans Lam. — GC. rapunculoides. 
— patula L. I. 414. 
— persicifolia L. I. 415. — 
— pyramidalis Kluk. — C. bononiensis. 
— rapunculoides L. I. 419. 
— rotundifolia L.. I. 413. 
—  » Futhenica Bieber. — C. bononiensis. 
— sibirica L. I. 493. | 
— simplex Lam. — C. bononiensis. 
— Thaliana. Wallr. — C. bononiensis. 
— Trachelium £L. 1. 420. 
— urticifolia Schmidt. — €. TYrachelium. 

Camphorosma monspeliaca Pollich. — Salsola arenaria. 
Cannabis zndica Lam. — C. sativa. 

—- sativa. Z. I. 659. 
Capnoides cava Münch. — Corydalis tuberosa. 

—  . solida Münch. — Corydalis bulbosa. 
. Caprifolium dumetorum Lain. — Lonicera Xylosteum. 

-— gerimanicum Tourn. — Lonicera Periclymenum. | - 
— Periclymenum Ii. et. S. — Lonicera Periclymenum. 
-— sylvaticum Lam. — Lonicera Periclymenum. 

Capsella bursa pastoris Mónch. — M. 149. 
Cardamine amara £L. II. 177. 

— apetala Münch. — C. impatiens. 
-— bulbifera fi. Dr. — Dentaria bulbifera. 
— impatiens L. II. 180. 
— melananthera Stok. — C. amara. 
— nasturtiana Thuill. — C. amara. 
-— parviflora Lam. — C. amara. 
— parviflora. à Lam. — C. impatiens. 
— petraea Towns. — Arabis arenosa. 
—  pratensis L. Il. 176. 
em sazatilis Salis. Yl. — C. impatiens. 
— sylvatica DC. II. 119. 

Cardiaca sylvatica Lam. — Galeobdolon luteum. 
—  trilobaia Lam. — Leonurus Cardiaca. 
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— vulgaris Mónch. — Leonurus Cardiaca. 
Carduus acanthoides £L. 1I. 338. 

— avaulis. L. — Cirsium acaule. 
— arvensis Smith. — Cirsium arvense. 
— benedictus Camer. — Gentaurea benedicta. 
— crispus £. 1I. 339. 
— 5 eriophorus L. — Cirsium eriophorum. 
— haemorrhoidulis auct. — Cirsium arvense. 
— lanceolatus L. — Cirsium lanceolatum. 
— marianus L. — Silybum marianum. — 
— nutans £.. II. 331. 
— dgoleraceus Pers. — Cirsium oleraceum. 
— . palustris L. — Cirsium palustre. 
— . pelyacanthos Schreb. — C. acanthoides. 
— . rivularis Jaeq. — Cirsium rivulare. 
— . serraiuloides L. — Cirsium serratuloides. 
— serratuloides Neck. — Cirsium arvense. 
— . tinctorius Scop. — Serratula tinctoria. 
— . tricephalodes Lum. — Cirsium rivulare. 

Carex acuta 7. If. 559. 
— . acuía Curt. — C. paludosa. 
— . acuta Alli. — C. riparia. 
— . aculiformis Ehrh. — C. paludosa. 
—  ampullacea Good. lI. 583. 
—  approcimata Alli. — C. ericetorum. 
—  arenaria Leers. — C. intermedia. 
—- brizoides L. Il. 552. 
— caespitosa L. 1l. 55. 
—  eaespitosa Huds. — GC. stricta. 
— . canescens £L. II. 550. ; 
—  eanescens Leers. — C. muricata. 
—  eanescens Hluds. — C. divulsa. 
—  eapillaris Leers. — C. sylvatica. 
— ciliata Willd. — C. ericetorum. 
— . cinerea Pollich.. — C. canescens. 
—  erassa Ehrh. — C. riparia. 
— eurta Good. — C. canescens. 
— . diandra Roth. — C. teretiuscula. 
—  digitata Z. IT. 566. : 
— diocia L. II. 542. 
— distans £L. II. 511. 
— . disticha Huds. — C. intermedia. 
—  divergens Thuill. — C. elongata. - 
—  divulsa Good. II. 546. 
—  Drymeja L. fil. — C. sylvatica. 
—  echinata Roth. — GC. stellulata. 
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elata Alli. — C. stricta. 
elongata .L. II. 553. 
ericetorum Po//. II. 565. 
filiformis L. II. 561. 
filiformis Leer. — C. praecox. 
flacca Schreb. — C. glauca. 
flava L. 1I. 569. 
glauca Scop. Il. 511. 
hirta Z. 1. 562. 
inflata Huds. — C. vesicaria. 
intermedia Good. 1I. 543. 
kochiana, DC. — C. paludosa. 
lasiocarpa, Ehrh. — C. filiformis. 
Leersii Willd. — €. stellulata. 
leporina Z. 1I. 554. 
Linnaeana Host. — C. dioica. 
longifolia Thuill. — C. ampullacea. - 
montana, Poil. — C. praecox. 
montana Leer. — C. ericetorum. 
multiculmis Ehrh. — C. elongata. 
multiformis Thuitl. — C. intermedia. 
muricata Z;. 1I. 545. 
muricata Huds. — C. stellulata. 
obtusangula Ehrh. — €. ampullacea. 
Oederi Ehrh. — C. flava. 
ovalis Good. — C. leporina. 
pallescens Z. Ii. 573. 
paludosa Good. M. 519. 
panicea £L. 575. 
paniculata Z. II. 548. 
paniculata & Poll. — C. teretiuscula.- 
patula Scop. — C. sylvatica. 
praecox Jacq. ll. 564. 
praecom Schreb. — C. Schreberi. 
pseudocyperus £L. II. 576. 
recurva Good. — C. glauca. 
remota LL. Il. 550. 
Richardi Thuill. — C. canescens. 
riparia Good. II. 580. 
rostrata With. — C. ampullacea. 
rufa Lam. — GC. riparia. 
Schreberi Schrank. I. 555. 
spadiceq, Hoth. — C. paludosa. 
sphaerocarpa Ehrkb. — C.tomentosa. 
spicata Poll. — C. intermedia. 
spicata Thuill. — C. vulpina. 
spicata Huds. — C. muricata. 
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splendida Willd. — C. filiformis. 
stellulata Good. II. 551. 

— stricta Good. lI. 560. 
— sylvatica Zuds. II. 572. 
— tenella Thuill. — C. Schreberi. 
—  tenella Ehrh. — C. canescens. 
—  teretiuscula 6004. II. 547. 
— tomentosa Z. II. 568. 
—  tor[acea Gmel. — C. ampullacea. 
—  uliginosa L. — Scirpus caricinus. 
— vesicaria L. — II. 582. 
—  vesicaria Huds. — C. ampullacea. 
— vwesicaria & L. — €. sylvatica. 

vesicaria 8 L. Flor. suec. — C. ampullacea. 
vesicaria « Poll. — C. ampullacea. 
vesicaria g Poll. — C. vesicaria. 
vulpina Z. II. 544, 

—  vulpina g Lam. — C. stellulata. 
Carlina acaulis Z. 1. 336. i 

—  aggregata W. et K. — C. acaulis. 
caulescens Lam. — C. acaulis. 
Chamaeleon Villar. — C. acaulis. 
simplex W. et K. — C. acaulis. 

—  subacaulis DC. — C. acaulis. 
— . vulgaris LL. II. 3395. 

Caroli- Gmelina lancifolia Flor. wet. — Nasturtium amphibium. 
— palustris Flor. wet. — Nasturtium palustre. 
— sylvestris Flor. wet. — Nasturtium sylvestre. 

Carpinus Betulus L. II. 605. 
— sepium Lam. — C. Betulus. 
— vulgaris Mill. — C. Betulus. 

Carthamus feroz & Lam. — Cirsium eriophorum. 
-— maculatus Lam. — Silybum marianum. 
-— tinctorius Z. IT. 348. 

Carum Carvi £L. I. 418. 
—  decussatum Gilib. — C. Carvi. 
— simplex Willd. — Seseli coloratum. 

Cassandra calyculata G. Don. — Andromeda calyculata. 
Cassida galericulata Scop. — Scutellaria galericulata. 

— . hastifolia Scop. — Scutellaria hastifolia. 
Caryophylleae Jzss. I. 107. 
Caryophyllata aquatica. Lam. — Geum rivale. 

— nutans Mónch — Geum rivale. 
— rivalis Scop. — Geum rivale. 
-— urbana Scop. — Geum urbanum. 

| 

| 
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ui vulgaris Vaill. — Geum urbanum. 
Catabrosa aquatica P. de £. I. 249. 
Cataria vulgaris Mónch — Nepeta Cataria. 
Caucalis A4nthriscus Scop. — Torilis Anthriscus. 

Carota Crantz — Daucus Carota. 
daucoides: 7. 1. 497. 
leptophylla Lam. — C. daucoides. 
Sanicula Crantz — Sanieula europaea. 
scandicina Roth — Authriscus vulgaris. 
scandic Scop. — Anthriscus vulgaris. 

Centaurea benedicta Z. II. 357. 
Cyanus 7. II. 356. 
decumbens Dubois — C. Jacea. 
Jacea L. II. 350. 
nigra Lam. — C. Jacea. 
nigra 1 radiata DC. — C. nigrescens. 
nigrescens IWz//d. Il. 354. 
paniculata L. II. 352. 
phrygia Z. Il. 354. 
pratensis Thuill. — C. Jacea. 
Scabiosa Z. lI. 351. 
sylvatica Pourr. — €. Scabiosa. 

Centaurium minus Vaill. — Erythraea Centaurium. 
Centunculus arvensis Scop. — ua yy arvense. - 

— minimum Z.. I. 32 
Cerastium aquaticum Z. I. 698. 

arvense Z.. lI. 691. 
macinum Gilib. — C. aquaticum. . 
ovale Pers. — C. vulgatum. 
semidecandrum .. 1. 695. 
triviale Link. — C. viscosum. 
viscosum Z1. 695. 
vulgatum Z;. I. 694. 
vulgatum: Curt. — C. viscosum. 

Cerasus acida Bechst. — C. vulgaris. 
avium JfóncA I. 123. 
Caproniana DC. — C. vulgaris 
Chamaecerasus Z;o;sel. l. 125. 
Padus DC. I. 122. 
rubicunda B et F. — C. avium 
vulgaris BecAst. I. 124. 

Ceratophyllum asperum Lam. — C. deliierüonh 
— cornutum Hich. — C. demersum. 
— demersum 4.. II. 616. 
— ozyacanthum Chamis. — C. XE 
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Cerefolium sativum Bes. — Anthriscus Cerefolium. 
— sylvestre Bess. — Anthriscus sylvestris. 

Cerinthe minor 7. I. 363. - 
Cervaria Hivini Gaert. — Peucedanum Cervaria. 
Chaerophyllum An/zriscus Lam. — Anthriscus vulgaris. 

— aromaticum Jacq. I. 504. 
— bulbosum Z.. I. 501. 
— Cerefolium Crantz. — Anthriscus Cerefolium. 
— hirsutum Z.. I. 503. 
— palustre Lam. — C. hirsutum. 
— sativum Lam. — Anthriscus Cerefolium. 
— sylvestre IL. — Anthriscus sylvestris. 
— temulentum LL. Fl. Suec. — C. temulum. 
— temulum 4. I. 502. 

Chaiturus leonuroides Mónch. — Leonurus Marrubiastrum. 
— . Marrubiasirum Ehrh: — Leonurus Marrubiastrum. 

Chamaeclema hederacea Mónch. — Glechoma hederacea. 
Chemaedaphne calyculata Mónch. — Andromeda calyculata. 
Chamaedrys officinalis Mónch. — 'Teucrium Chamaedrys. 

— Scordium Mónch. — Teucrium Scordium. 
Chamaelinum vulgare Vaill. — Radiola linoides. 
Chamaemelum arvense Alli. — Anthemis arvensis. 

-— - Cotula Alli. — Anthemis Cotula. 
— foetidum Vaill.-— Anthemis Cotula. 
— tinctorium Alli. — Anthemis tinctoria. 

Chamaenerion angustifolium Scop. — Epilobium spicatum. 
— hirsutum Scop. — Epilobium hirsutum. 
— montanum Scop. — Epilobium montanum. 
— palustre Scop. — Epilobium palustre. 
— tetragonum Scop. — Epilobium tetragonum. 

Chamaeplium officinale Wallr. — Sisymbrium officinale. 
Cheiranthus erysimoides Huds. — Erysimum cheirathoides. 

— muralis Bernh. — Erysimum cheiranthoides. 
— scapigerus Willd. — Erysimum cheiranthoides. 
— turritoides Lam. — Erysimum cheiranthoides. 

Cheirinia cheiranthoides Link. — Erysimum cheiranthoides. 
Chelidonium Zaematodes Mónch. — C. majus. 

— majus L. ll. 1. — 
— ruderale Salisb. — C. majus. 

Chenopodeae Spr. — Atriplices. 
Chenopodium album Z.. I. 446. 

— arenarium Flor. wet. — Salsola arenaria. 
— bonus Henricus Z;. I. 443. 
— Botrys 7. I. 449. 
— deltoideum Lam. — C. urbicum. 
Qm foetidum Lam. — G. olidum. 

88 
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— glaucum JL. l1. 449. 
— hybridum .Z. 1l. 448. 
l leiospermum DC. — C. album. 
— murale L.1. 446. 3 
A alidum Smith Y. 450. 
-— polyspermum 4. I. 451. 
— Quinoa Willd. 1. 441. 
— rubrum 4.. I. 445. 
— sagittatum Lam. — 'C. bonus Henricus. 
— stramondifolio Vaill. — C. hybridum. 
— urbicum ZI. 444... — 
— viride L. — C. album. 
— Vulvaria .L. — C. olidum. 

Chilochloa Boehmeri P. de B. — C. umbellata. 
Chimaphila corymbosa Pursh. — C. umbellata. 

-— umbellata. Vott. I. 655. 
Chimophila Had. — Chimaphila. 
Chironia Centaurium Sunith. — Erythraea Centaurium. 

— . Centaurium g Willd. — Erythraea ramosissima. 
— pulchella Smith. — Erythraea ramosissima. 
— . rumosissima Ehrh. — Erythraea ramosissima. 

Chondrilla juncea Z. Il. 466. 
— muralis Lem. — Prenanthes muralis. 
— . wvirgala Presl. — C. juncea. 

Christophoriana spicata Münch. — Actaea spieata. 
Chrysanthemum ;20dorum L. — Pyrethrum inodorum. 

— Leucanthemum Z. lI. 423. 
— Parthenium Pers. — Pyrethrum Parthenium. 

Chrysocoma Linosyris Z. II. 361. 
Chrysosplenium alternifolium L. 1. 628. 
Cicer Lens Willd. — Ervum Lens. 
Cicerbita àuralis Wallr. — Prenanthes muralis 
Cicercula alata Mónch. — Lathyrus sativus. 
Cichorium Cieorea Dumor. — C. Intybus. 

— Endivia Z. 1l. 492. 
— |ntybus Z. II. 401. 

Cicuta aquatica L. Flor. lap. — C. virosa. 
—  cellulosa Gilib. — C. virosa. 
— maculata Lam. — Conium maculatum. 
—  maajor Vaill. — Conium maculatum. 
—  virosa Z. I. 492. 

Cicularia aquatica Lam. — GCicuta virosa. 
Cimicifugu foetida L. — Actaea Cimicifuga. 
Cininalis Pneumonanthe Borckh. — Gentiana: B eumonmihe, 
Cineraria a/pina Alli. — C. aurantiaca. 



— aurantiaca Hop. II. 405. 
— cernua Thore. — Arnica montana. 
— palustris L. Il. 403. 
— unctuosa. Gilb. — C. palustris. 

Circaea alpina 7. I. 148. 
— . decumbens Gilib. — C. alpina. 
— intermedia Ehrh. — C. alpina. 
— . ]utetiana Z. 1l. 147. 

cuo major Lam. — C. lutetiana. 
Cirsium acaule A//j. |I. 333. 

— arvense Scoy. lI. 328. 
— . eriophorum Scop. II. 331. 
— ]anceolatum Scop. lI. 326. 
— . maculatum Scop. — Silybum marianum. 

oleraceum AJlz. Ii. 330. 
—  palustre Scop. M. 327. 
— rivulare A//i. II. 329. 
—  . sSserratuloides Tausch. II. 332. 

tricephalodes DC. — C. rivulare. 
— . variabile Mónch. — C. oleraceum. 

Cistus Helianthemum L. — Helianthemum vulgare. 
Citrullus edulis Spach. — Cucumis Caitrullus. 

—— vulgaiis Schrad. — Cucumis Citrullus. 
Cladium germanicum ScArad. — 1. 153. 
Clandestina penduliflora Lam. — Lathraea Squamaria. 
Clematis erecta 7. II. 24. 

— sepéium. Lam. — C. Vitalba. 
— vitalba Z. II. 25. 

Clematitis erecta Mónch. — Clematis erecta. 
Clinopodium vulgare £. II. 68. 
C/ypeola alyssoides L. — Alyssum calycinum. 
— . Calicina Alli. — Alyssum calycinum. 
— montana Crantz. — Alyssum montanum. 

Cnicus acaulis Hoffin. — Cirsium acaule. 
—  arvensis Hoffim. — Cirsium arvense. 
— benedictus Gaert. — Centaurea benedicta. 
—  eriophorus Hoffim. — Cirsium eriophorum. 
—  lanceolatus Willd. — Cirsium lanceolatum. 
—  oleraceus L. — Cirsium oleraceum. 
— palustris Willd. — Cirsium palustre. 
—  Jratensis Lam, — Cirsium oleraceum. 
—  rivularis Willd. — Cirsium rivulare. 
—  serratuloides Willd.— Cirsium serratuloides. 

Cnidium aisaticum Spr. — Peucedanum alsaticum. 
— . venosum Koc I. 4806. 
— Cochlearia aquatica Meyer. — Nasturtium amphibium. 
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— . Armoracia Z. II. 144. 
— . rmuslicana Lam. — €. Armoracia. 
— sagittatu Crantz. — Neslia paniculata. 
— sativa Crantz. — Camelina sativa. 
— . varüfolia Salisb. — €. Armoracia. - 

Bc ferae L. — Malvaceae. 
Comarum palustre L. — Potentilla Comarum. 

— . rubrum Gilb. — Potentilla Comarum. 
—  . rubrum Gilib. — Potentilla Comarum. 

Compositae JL. 1. 89. 
Coniferae L. I. 89. 
Conium maculatum Z. I. 515. 
Convallaria zzgulosa Lam. — C. polygonatum. 

— bifolia L. — Majanthemum. bifolium. 
c— majalis L. I. 554. 
— multiflora Z. I. 556. 
— Polygonatum L. I. 555. 
— quadrifida Lam. — Majanthemum TCI 
— verticillata L. I. 557. 

Convolvulus arvensis L. 1. 385. 
— prostratus Schinidt. — C. arvensis. 
— sepium 4. I. 386. 

Coreopsis Didens L. — Bidens cernua. 
Coriandrum Cicuta Hoth. — Cicuta virosa. 

-— Cicuta officinalis Crantz. — Conium maculatum. 
— Cynapium Crantz. — Aethusa Cynapium. 
— latifolium Crantz. — Sium latifolium. 
— maculatum Roth. — Conium maculatum. 
— sativum Z. I. 490. 

Corniola, tinctoria Medic. — Genista tinctoria. 
Cornus mas 7C. I. 316. 

— . mascula L.— C.mas. 
— femina Vaill. — C. sanguinea. 
— sanguinea £L. I. 315. 

Coronilla varia £L. 1I. 315. 
Corvisartia Helenium Merat. — Inula Helenium. 
Cor gel bulbosa DC. HI. 229. 

bulbosa Pers. —- C. tuberosa. 
— cava Wahlmb. — C. tuberosa. 
um digitata: Pers. — G. bulbosa. 
— Halleri Willd. — €. bulbosa. 
—— solida Smith. — C. bulbosa. 

tuberosa 7C. II. 231. 
Corylus Avellana L. II. 599. 

— «sylvestris Vaill. — C. Avellana. 
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Corynephorus canescens P. de B. — Aira canescens. 
Crambe paniculata Alli. — Neslia paniculata. 
Crataegus monogyna Jacq. I. 135. 

— Oxyacantha Z. I. 134. 
— Ocyacantha vulgaris DC. — C. Oxyacantha. 
— torminalis L. — Pyrus torminalis. 

Crepis biennis 7. II. 442. 
— Dioscoridis Poll. — C. tectorum. 
—  hieracioides Lam. — Picris hieracioides. 
—  amurorum Neck. — C. tectorum. 
— paludosa Mózc/. II. 445. 
— . praemorsa Z7oel, Il. 443. 
—  seanensis L. — C.biennis. 
— . tectorum Z. II. 441. 
— . varia Mónch. — C. tectorum. 

Crinitaria Linosyris Less. — Chrysocoma Linosyris. 
Crossopetalum gentianoides Hoth. — Gentiana ciliata. 
Cruciferae Juss. I. 108. 
Cueubalus bacciferus L. I. 676. 

— Behen L. — Silene inflata. 
— chloranthus Willd. — Silene chlorantha. 
— dioicus Gilib. — Silene Otites. 
— fasciculatus Lam. — Silene Armeria. 
— nulans Lam. -— Silene nutans. 
— Otlites L. — Silene Otites. 
— parviflorus Lam. —- Silene Otites. 
— secundus Gilib. — Silene tatarica. 
— tataricus L. — Silene tatarica. 

Cueumis Citrullus Serzng. II. 633. 
— Melo 4. II. 630. 
— sativus L. II. 632. 

Cucurbita 4ngurig Duches. — Cucumis Citrullus. 
— Citrullus L. — Cucumis Citrullus. 
— maxima Duches. II. 634. 
-— Melopepo Z. — C. maxima. 
— Potiro Pers. — C. maxima. 

Cuseuta Epithymum Smith. Y. 334. 
— europaea Z. I. 333. 
— filiformis « Lam. — C. europaea. 
— . qmdajor DC. — C. europaea. 
— minor DC. — C. Epithymum. 
— tetrandra Mónch. — C. europaea. 
— . tubulosa Presl. — C. europaea. 
— . vulgaris Pers. — C. europaea. 

Cyanus arvensis Mónch, — Centaurea Cyanus. 



— Jaceu Flor. wet. — Gentaurea Jacea. 
—  phrygius Mónch. — Centaurea phrygia. 
—  Scabiosa Mónch. — Gentaurea Scabiosa. 
— segetum Flor. wet. — Gentaurea Cyanus. 
— vulgaris Presl. — Gentaurea Cyanus. 

Cymbalaria Elatine Flor. wet. — Linaria Elatine. 
— muralis Flor. wet. Linaria Cymbalaria. 

. Cynanehum Vincetoxicum Pers. I. 464. 
Cynara Cardunculus Z.. II. 324. 

— . scolymus FL. II. 325. 
Cynoglossum officinale L. I. 350. 
Cynosurus cristatus 7. I. 233. 
Cyperaceae Juss. I. 74. 
Cyperus flavescens /. I. 166. 

—  . fuscus £L. I. 167. 
— . gramineus Vaill. — Scirpus sylvaticus. 

Cipripedium Calceolus Z. II. 520. 
Cytisus nigricans. L. II. 243. 

— scoparius 7C. II. 241. 
—  . supinus Jacq. Il. 242. 

Czackia Liliastrum 4ndrz. l. 514. 
Daetylis glomerata £L. T. 231. 
Danthonia decumbens DC. —- Triodia decumbens. 

— gSslrigosa P. de B. — Avena strigosa. 
Daphne Mezereum L. I. 626. 
Datura Stramonium Z. I. 400. 
Daueus Carota Z. I. 495. 

— . eulgaris Vaill. — D. Carota. 
Delphinium Consolida L. II. 15. 

-— segetum Lam. — D. Consolida 
Dentaria bulbifera Z. II. 181. 
Deschampsia eoespitosa P. de B. — Aira coespitosa. 
Dianthus arenarius 7. I. 113. 

Armeria £L. I. 610. 
Carthusianorum Z. l. 671. 
deltoides Z. I. 673. 
dininutus L. Hioth. — D. prolifer. 
multifidus Gilib. — D. superbus. 
praecoc Willd. — D. arenarius. 
prolifer Z.1. 672.  . 
serotinus W. et K. I. 615. 
superbus Z.. 1. 674. 
supinus Lam. — D. deltoides. 
uniflorus Gilib. — D. arenarius. SS TI E 
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Dichotophyllum demersum Mónch. — Ceratophyllum demersum. 
Digitalis embzgua Schk. — D. ochroleuca. 

— .  ochroleuca Jacq. M. 128. 
-— purpurea Z. IL. 129. 

Digitaria glubra P. de B. — Panicum glabrum. 
— . humifusa Hich. — Panicum glabrum. 
— . sanguinalis Scop. — Panicum sanguinale. 

Diplopappus vulgaris B. et F. — Ynula Pulicaria. 
Diplotaxis tenuifolia DC. 11. 189. 
Dipsaceae Juss. I. 95. 
Dipsaeus fullonum Mill. 1. 292. 

— . fullonum « .L. — D. sylvestris. 
— fullonum 8 L. — D. fullonum. 
-— sativus Ginel, — D. fullonum. 
-- sylvestris Mill. I. 291. 

Doria virza aurea Scop. — Solidago virgaurea. 
Doranicum Arnica Desf. — Arnica montana. 

— inontanum Lam. — Arnica montana. 
-— oppositifolium Lam. — Arnica montana. 

Draba cheiranthifolia Lam. — Berteroa incana. 
—  ceheirifolia Berg. — Berteroa incana. 
—  eheéiriformis Lam. — Berteroa incana. 
— verna L. — Erophila vulgaris. 

Draeocephalum Ruyschiana L. II. 64. 
Dracunculus hertensis Blackw. — Artemisia Dracunculus. 
Drepanophyllum agreste Hoffm. — Falcaria Rivini. 

— paltustre Hoffm. — Sium latifolium. 
Drosera anglica Huds. 1. 544. 

— intermedia Za. l. 543. 
— lenzwfolia L. — D. intermedia. 
x rotundifolia L. I. 549. ; : 

Durandea unilocularis Delarb, — Raphanus Raphanistrum. 
Echinochloa Crus galli P. de B. — Panicum Crus galli. 
Echinospermum Lappula Su. T. 348. 

m squarrosum Ieich. — E. Lappula. 
Echium vulgare Z. I. 362. 
Elatine Cymbalaria Mónch. — Linaria Cymbalaria. . 

— . hastata Mónch. — Linaria Elatine. 
Eleocharis .cicularis RH. Br. — Scirpus acicularis. 

— ovata fi. Br. — Scirpus ovatus. 
— gpalustris HR. Br. — Scirpus palustris. 

Elichrysum Willd. — Helichrysum. 
Elsholtzia cristata Wil/d. ll. 82. 
Elymus arenarius Z.. 1. 283. 
Enodium cgeruleum Gaud. — Molinia caerulea. 
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-— syleaticum Link. — Molinia caerulea. 
Epilobium gzplezicaule Lam. — E. hirsutum. 

— angustifolium .L. — E. spicatum. 
— grandiflorum Alli. — E. hirsutum. 
— hirsutum Z. I. 612. WA 
— hirsutum « L. — E. parviflorum. 
— .hirsutum 8 L. — E. hirsutum. 
— molle Lam. — E. parviflorum. 
— montanum Z. I. 614. 
— obscurum Heichb. — E. tetragonum. 
— parviflorum Sc/reb. I. 613. 
— palustre Z. I. 615. 
— pubescens lioth. — E. parviflorum. 

spicatum Za. I. 611. 
tetragonum Z. I. 615. 

— véllosum Ait. — E. parviflorum. 
Epipactis latifolia Sz. II. 512. 

— longifolia Alli. — E. palustris. 
' monophylla Schmndl. — Malaxis monophylla. 

nidus-avis Alli. — Neottia nidus avis. 
ovata Alli. — Neottia latifolia. 
palustris Sz». Il. 513. 
repens Crantz. —- Goodyera repens. 
spiralis Alli. — Spiranthes autumnalis.. 

Eriéa vulgaris IL. — Calluna vulgaris. 
Erieaceae Liadl. DC. I. 88. 
Ericoila eruciata Borckh. — Gentiana cruciata. 
Erigeron acre L. II. 390. 
p canadense Z. II. 392. 
— Linosyris Clairv. — Chrysocoma Linosyris. 
—  . ganiculatum Lam. — E. canadense. 
— vulgare L. — E. acre. 

Eriolepis lanceolata. Cass. — Cirsium lanceolatum. 
— . lanigera Cass. — Cirsium eriophorum. 

Eriophorum angustifolium Z4. I. 118. 
im coespitosum Host. — E. vaginatum. 
— laufolium 77oppe I. 119. "P. 
— polystachium .L. — E. latifolium.. 
— vaginatum Z. I. 177. 
e vulgare Pers. — E. latifolium. 

Eriostomum germanicum Link. — Stachys germanica. 
Erodium cicutarium Will. VW. 911. 

— . pinpinellaefolium Willd. — E. cicutarium. 
Erophila vulgaris DC. II. 143. 
Eruca barbarea Lam. — Barbarea vulgaris. 
— sylvestris Blackw. — Diplotaxis tenuifolia. 

ERIS IS 



tenuifolia Münch. — Diplotaxis tenuifolia. 
Ervum fliforme Roxb. — E. hirsutum. 

glabrum Gilib. — E. tetraspermum. 
gracile DC. — KE. tetraspermum. 
hirsutum £L. M. 26. 
Lens Z. II. 274. 
longifolium Tenor. — E. tetraspermum. 
lenuissimum Bieb. — E. tetraspermum. 
tetraspermum. £. II. 277. 

Eryngium campestre £L. I. 410. 
coeruleum Gilib. — E. planum. 
latifolium Gilib. — E. planum. 
planum Z. I. 471. 
vulgare Lam. — E. campestre. 

Erysimum alliaceum Salisb. — Alliaria officinalis. 
Alliaria L. — Alliaria officinalis. 
Barbarea L. — Barbarea vulgaris. 
cheiranthifolium Gilib. — E. cheiranthoides. 
cheiranthoides Z. 1T. 187. 
cordifolium Pallas. — Alliaria officinalis. 
glastifolium Crantz. — 'Turritis glabra. 
lucidum Salisb. — Barbarea vulgaris. 
lyratum Gater. — Barbarea vulgaris. 
lyrifoliuz; Stok. — Barbarea vulgaris. 
officinale L. — Sisymbrium officinale. 
parviflorum Jacg. — E. cheiranthoides. 
tenuifolium Claire. — Diplotaxis tenuifolia. 
vulgare Vaill. — Sisymbrium officinale. 

Erythraea Gentaurium Pers. 1. 314. 
pulchella Fries. — E. ramosissima. 
ramosissima Pers. 1. 316. 
inaperta ScAlecht. I. 311. 

Eupatorium cannabinum Z. 1I. 359. 
Pup angulata Jacq. II. 529. 

| 

arvensis Schleich. — E. falcata. 
Cyparissias Z. II. 526. 
Esula Z. II. 5?7. 
exigua Z. IT. 523. 
faleata L. II. 528. 
helioscopia Z. II. 525. 
mucronata Lam. — E. falcata. 
obscura, Loisel. — E. falcata. 
palustris £L. II. 531. 
peploides Gouan. — E. Peplus. 
Peplus £L. I!. 524. 
platyphylla L. II. 530. ES 
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— . rmotundifolia Loisel. — E. Peplus. 

Euphrasia zmbricata Pers. — E. officinalis. 
— . laevis Gater. — E. lutea. 
— . lutea L. M. 121. 
— minima Jacq. — E. officinalis. 
— Odontites Z. — IT. 120. 
— officinalis Z. 11. 119. 
— serotina Lam. — E. Odontites. 

Eurythalia Amarelia Borckh. — Gentiana Amarella. 
: — gratensis G. Don. — Gentiana Amarella. . 

— uliginosa G. Don. — Gentiana Amarella. 
Evonyus europaeus Z. I. 318. 

— verrucosus Scop. l. 319... 
— vulgaris Scop. — V. europaeus. 

Faba major Desf. — F. vulgaris. 
— vulgaris M//. IL. 213. , 

Fabago alata Mónch. — Zygophyllum Fabago. 
—  anajor G. Don. — £ygophyllum Fabago. 

Fagopyrum earinatum Mónch. — Polygonum Convolvulus. 
"—  . dentatum Mónch. — Polygonum tataricum. 
— dumetorum Schreb. — Polygonum dumetorum. 
- esculentum Móünch. — Polygonum Fagopyrum. 
— membranaceum Mónch. — Polygon. dumetorum. 
— sarracenicum Dumort. — Polygonum Fagopyrum. 
— tataricum Gaerin. — Polygonum tataricum. 

l'agus sylvatica L. 11. 608. 
Faulearia Rivini Zos. I. 510. 
Farsetia ineana. RH. Br. — Berteroa incana. 
Fedia dentuta Vahl. — Valerianella dentata. 
—  olitoria Vahl. — Valerianella olitoria. 

Ferula graveolens Spr. — Anethum graveolens. 
Festuca arundinacea Schreb. — Bromus elatior. 

— eogerulea DC. — Molinia coerulea. 
— decumbens L. — 'TIriodia decumbens. 
— dumetorum  L. — V. duriuscula. 
— duriuscula Z. I. 229. 
— elatior L. — Bromus elatior. 
— . elatior L. Flor. Suec. — Bromus pratensis. 
— fluitans L. — Glyceria fluitans. 
— gigantea lillar. — Bromus giganteus. 
— glauca Lam. I. 228. 
— . glomerata Alli. — Dactylis glomerata. 
—.  énermis DC. — Bromus inermis. 
— ovimalL.1.926. . 
—  . pinnata Mónch. — Brachypodium pinnatum. 
— . pralensis Schrad. -— Bromus pratensis. 
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— rubra Z. I. 230 
— WNenuifolia SZbth. 1. 227. 

Fiearia ranunculoides Mónc/. Il. 54. 
—. verna Pers. — F. ranunculoides. 

Filago arvensis L. — Gnaphalium arvense. 
— germanica L. — Güaphalium germanicum. 
— montana L. — Gnaphalium montanum. 
—  gpaniculata Mónch — Gnaphalium arvense. 
—  pyramádata L. — Gnaphalium germanicum. 
— rotundata Mónch. — Gnaphalium germanicum. 
— vulgaris Lam. — Gnaphalium germanicum. 

Filipendula vulgaris Vaill. — Spiraea Filipendula. 
Foenieulum vulgare Gaert. I. 480. 
Fontunella tertiaria Kluk. — lsopyrum thalictroides. 
Fragaria aiba Crantz — Potentilla alba. 

— anserina Crantz. — Potentilla anserina. 
— . argentea Crantz. — Potentilla argentea. 
— Qqgpalusiris Crantz. — Potentilla Comárum. 
— Pentaphy!lwn Crantz. — Potentilla reptans. 
— mupesiris Crantz. — Potentilla rupesíris. 
— semper[lorens Han. — F. vesca. 
— Tormentilla Crantz — Potentilla Tormentilla. 
— verna Crantz. — Potentilla verna. 
— vesca Z. 1. 747. 
L— vulgaris Vaill. — X. vesca. 

Fraxinus apeiala Lam. — F. excelsior. 
— excelsior Z. I. 149. 
— . (Ornus Scop. — F. excelsior. 

 Fumaria 5ulbosa Scop. — Corydalis tuberosa. 
— . bulbosa Poll. — Corydalis bulbosa. 
— . Bbulbosa « L. Fl. suec. — Corydalis bulbosa. 
— bulbosa a L. spec. — Corydalis tuberosa. 
— . bulbosa 4 L. Fl. suec. — CGorydalis tuberosa. 
— Bulbosa y L. spec. — Corydalis bulbosa. 
— edoa Mill. — Corydalis tuberosa. 
— digitata Dess. — Corydalis bulbosa. 
— Halleri Willd. — Corydalis bulbosa. 
— tmajor Fioth — Corydalis tuberosa. 
— minor Roth — Corydalis bulbosa. - 
-— officinalis Z. IT. 233. 
— officinalis Neck. — F. officinalis. 
— pulchella Salisb. — F. officinalis. 

solia, Ehrh. — Corydalis bulbosa. 
Galanthus nivalis Z. I. 515. 
Galearia fragifera Presl. — Trifolium fragiferum. 
Galeobdolon amplezicaule Mónch. — Lamium amplexicaule. 
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luteum Smith. I. 94. 
vulgare Pers. — G. luteum. 

Galeopsis angustifolia Hoffm. — G. Ladanum. 

| 

cannabina Roth. — G. versicolor. 
Galeobdolon L. — Galeobdolon luteum. 
grandiflorum Gilib. — G. versicolor. 
Ladanum £L. II. 89. 
Ladanum majus Krock. — G. Ladanum. 
latifolia Hoffin. — G. Ladanum. 
parviflora Lam. — G. Ladanum. 
pubescens Zess. II. 92. 
speciosa Miller — €. versicolor. 
Tetrahit L. HL. 91. 
Waltterina. Schlech. — G. pubescens. 
versicolor Curt. 1I. 92. 

Galium agreste Wallr. — G. Vaillantii. 
album Lam: — 6G. Mollugo. 
Aparine £L. I. 310. 
Dauhini HR. et S. — G. vernum. 
boreale Z. I. 312. 
eynanchicum Scop. — Asperüla cynanchica. 
grandiflorum Gilib. — G. uliginosum. 
hyssopifolium Hoffm. — G. boreale. 
infestum. W. et Kit. — G. Vaillantii. 
luteum Vaill. — G. verum. 
Mollugo L. I. 307. 
odoratum Scop. — Asperula odorata. 
palustre Z. I. 308. j 
polygamum Gilib. — G. vernum. 
Sehultesii Vest. — G. sylvaticum. 
sylvaticum Z I. 305. 
tinctorium Scop. — Asperula tinctoria. 
lrinervium Gilib. — G. boreale. 
uliginosum Z.. I. 309. 
Vaillantii DC. I. 311. 
vernum Scop. l. 313. 
verum Z. 1. 306. 

Genista zermanica L. II. 237. 

— 

— 

hirsuta Mónch — Cytisus scoparius. 
huinifusa Thore — G. pilosa. 
pilosa Z. M. 238. 
pubescens Lang. — 6G. ünctoria. ' 
repens Lam. — G. pilosa. 
Scoparia Lem. — Cytisus scoparius. 
unetoria L. II. 239. 

Genistoides tinctoria Mónch — Genista tinctoria. 
tuberculata Mónch — Genista pilosa. 
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Gentiana Amarella L. I. 460. 
campestris Pall. — G. Amarella. 
campestris Leyss. — G. &marella. 
Centaurium a L. — Erythraea Centaurium. 
Centaurium g L. — Erythraea ramosissima. 
.eiliata .L. I. 462. 
eruciata Z. I. 459. 
gracilis N. von E. — G. Amarella. 
lancifolia Rafn. — G. Amarella. 
tinearifolia Lam. — G. Pneumonanthe. 
palustris Lam. — Erythraea ramosissima. 
pratensis Froel. — G. Amarella. 
Pneumonanthe £L. 1. 458. 
pulciella Sw. — Erythraea ramosissima. 
ramosissüna Vill. — Erythraea ramosissima. 
tetragona Mayer. — G. Amarella. 
uliginosa Willd. — G. Amarella. 

(ientsancllà beu Borck. — Gentiana ciliata. 
eruciata Mónch. — Gentiana Cruciata. 

Geracium paludosum Heichb. — Crepis.paludosa. 
praemorsum Reichb. — Crepis praemorsa. 

Geranium cicutarium L. — Erodium cicutarium. — - 
caeruleo-purpureum Gilíb. — G. sylvaticum. 
columbinum 7. II. 218. 
foetidum Mónch. — G. Robertianum. 
fuscum L. — G. phaeum. 
lividum Herit. — G. phaeum. 
malvaefoliun Scop. — G. pusillum. 
molle 7. Il. 219. 
palustre .L. HI. 217. 
phaeum Z.. II. 214. 
pratense Z;. II. 216. 
purpureum Gilib. — G. palustre. 
pusillum Z. II. 220. 
Robertianum Z. lI. 221. 
sanguineum 4. II. 213. 
sylvaticum Z. II. 215. 

Geum ztermedium Ehrh. — G. urbanum. 
nutans Gilib. — G. rivale. 
rivale 2L. I. 764. 
urbanum 4. I. 763. 
urbanum caryophyllatum Pers. — G. urbanum. 

Gifola vulgaris Cass. — Gnaphalium germanicum. 
Githago segetum Desf. -- Lychnis Githago. 
Gladiolus communis Z. I. 164. 
Glaux maritima Z. I. 434. 
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Glechoma hederacea 7. II. 84. 
— hirsuta W. et K. — G. hederacea. 

Glyceria aquatica Presl. — Catabrosa aquatica. 
— fluitans Zi. Er. I. 245. 
— . spectabilis M. et K. — Poa aquatica. 

Gnaphalium aquatieum Mill. — G. uliginosum. 
— arenarium 4. II. 370. 
— arvense Willd. 1I. 318. 
— conglobatum Lam. — G. luteo-album. 
— dioicum Z.. Il. 375. 
— fuscatum Pers. — 6G. sylvaticum. 
— germanicum Willd. Il. 315. 
— glomer atum Krock. — G. uliginosum. 
— luteo-album L. II. 373. 
- montanum Willd. 1I. 311. 
— norvegicum Retz. — G. sylvaticum. 
mm pyramidatum Willd. — G. germanieum. 
— ramosum Lam. — G. uliginosum. 
- rectum Smith. — G. sylvaticum 
— strictum Mónch. — G. sylvaticum. 
--— sylvaticum L. II. 312. 
— uliginosum L. II. 374. 

Gonogona repens | Link. — Goodyera repens. 
Goodyera repens 7. Br. Il. 509. 
Gramina L. — Gramineae. 
Gramineae Juss. 1. 11. 
Gratiola officinalis L.. I. 138. 
Guepinia Iberis DC. — 'Teesdalia Iberis. 

— . mudicaulis Bastar. — Teesdalia aborie 
Gymnadenia conopsea 7. Br. II. 505. 

-— cucullata cb. — WM. 507. 

Gypsophila fastigiata Z. I. 667. 
— muralis L. 1. 668. 
— muralis agrestis Pers. — - G. muralis, 
— pulposa Gilib. — G. fastigiata. 
— purpurea Gilib. — G. muralis. 

Habenaria bifolia R. Br. — Platanthera bifolia. 
Hamosa glycyphylla Medic. — Astragalus glycyphyllus. 

. Haplostephium paludosum Don. — Crepis paludosa. 
Hedera Helix L. I. 431. 
Hedypnois autumnalis Smásth. — Apargia autumnalis. 

— biennis Huds. — Crepis biennis. 
— hieracioides Huds. — Picris hieracioides. 
e hispida Huds. — Apargia hispida. 
— Taracacum Scop. — Leontodon Taraxacum. 
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Hedysarum Onobrychis L. — Onobrychis sativa. 
Helianthemum vulgare Gaert. — M. 12. 
Helianthus annuus LZ. 1I. 436. 

-— tuberosus £L. II. 431. 
Helichrysum arenarium Mónch. — Gnuaphalium arenarium. 

— conglobatum Mónch. — Gnuaphalium luteo-album. 
— luteo-album Heichb. — Gnaphalium luteo-album. 
— uliginosum Mónch. — Gnaphalium uliginosum. 

Helleborine latifolia Mónch. — Epipactis palustris. 
— nidus avis Sclnnidt. — Neottia nidus'*avis. 
— ovata Schmidt. — Neottia latifolia. 

Helleborus thalictroides Lam. — Ysopyrum thalictroides. 
Helonias borealis Willd. — 'Tofieldia palustris. 
Hemerocallis Liliastrum L. — Gzackia Liliastrum. 
Hepatiea 2obilis Mónch. — H. triloba. 

— . triloba CAax. II. 32. 
Heraeleum e/egans Jacq. — H. Sphondylium. 

— longifolium Jacq. I. 523. 
— proteiforme Crantz. — H. Sphondylium. 
-— Sphondylium £. I. 591. 

Herniaria glabra 7. I. 456. 
— hirsuta Z. I. 457. 
— vulgaris « Spr. — H. glabra. 
-— vulgaris g Spr. — H. hirsuta. 

Hesperis Alliaria Lam. — Alliaria officinalis. 
Hieracium arvense Scop. — Sonchus arvensis. 

— . Auricula 7. lI. 448. 
— . Auricula Willd. — H. Bauhini. 
— Bauhini £ess. II. 452. 
— boreale Fries. — H. sabaudum. 
— eollinum Gochn. — Il. 449. 
— . eymosum Willd. — H. pratense. 
— dubium L. Fl. suec. — H. pratense. 
— dubiun Willd. — H. Auricula. 
— echioides Zumnitz. II. 453. 

: florentinum Willd. — H. praealtum. 
— foliosum W. et K. II. 457. 
—  . murorum Z. II. 454. 
—  . eleraceum Scop. — Sonchus oleraceus. 
— . gpaludosum L. — Crepis paludosa. 
— Pilosella £L. II. 447. 
— praealtum GocAz. lI. 451. 
— gpraemorsum L. — Crepis Fagor. 
—  pratense Tausch. lI. 450. 
— sabaudum /Z. II. 456. 
— . spinulosum Spr. — Sonchus arvensis. 

| 



— Ssylvatieum Sit. YI. 455. 
— . sylvestre Froel. — H. sabaudum. 
— umbellatum L. II. 458. 
— . "wirosum Pallas. — W. foliosum. 
— vulgatum Fries. — H. sylvaticum. 

Hierochloe australis 7. et S. I. 964. 
Himantoglossum cucullatum Heichb. — Gymnadenia cucullata. 
Hippion avillare Sclinidl. — Gentiana Amarella. 

—  eiliatum Scfunidt.— Gentiana ciliata. 
—  Cruciata Schmidt. — Gentiana Cruciata. 
—  dentosum Schmidt. — Gentiapa ciliata. 
—  laneifolium Pres. — Gentiana Amarella. 

Hippocentaurea Centaurium Schult. — Erythraea Centaurium. 
— pulchella. Schult. — Erythraea ramosissima. 

Hippuris vulgaris Z. 1. 117. 
Holeus australis Schrad. — Hierochloe australis. 

— . qvenaceus Scop. — Arrhenatherum avenaceum. 
— Janatus Z.1. 262. — . 
— mollis Z. I. 261. 
— odoratus Schk. — Hierochloe australis. 

Holosteum umbellatum Z. I. 289. 
Hordeum distichon 7. I. 286. 

—  . hexastichon Z7. I. 286. 
— murinum Z.. I. 288. 
— nigrum Willd. — H. vulgare. 
— vulgare 7. I. 285. 

Zeocrithon Z. I. 28. 
Hottonia palustris LL. I. 379. 
Humulus lupulus Z. II. 661. 
Hydroeharis Morsus ranae Z.. II. 673. 

— rotundifolia Gilib. — W. Morsus ranae. 
Hydrocotyle vulgaris Z. l. 466. 
Hyoscyamus agrestis W. et K. — H. niger. 

— niger L. I. 397. 
— pallidus WV. e£ K. I. 398. 

Hypericum dubium Leers. — H. quadrangulüm. 
humifusum 4. II. 322. 
maculatum Alli. — H. quadrangulum. 
montanum Z. II. 320. 
officinale Gater. — H. perforatum. 
officinarum Crantz. — H. perforatum. 
perforatum 7. II. 317. 
quadrangulum £L. 1I. 319. 
vulgare Vaill. — H. perforatum. i EC 
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Hypochaeris gimorpha Brot. — H. glabra. 
-— glabra Z. II. 489. . 
— maculata Z. II. 488. 
-— radicata 7. IT. 487. 

stellata Gater. — H. glabra. 
Hypopit Um europaea G. Don. — Monotropa hypopitys. 

glabra DC. — Monotropa hypophegea. 
— lutea Gray. — Monotropa hypopitys. 
— monotropa Mónch. — Monotropa hypopitys. 
— mulliflora Scop. — Monotropa hypopitys. 

Hyssopus bracteatus Gmel. — Elsholtzia cristata. 
— . ocymifolius Lam. — Klsholtzia cristata. 

Jacea paniculata Lam. — Centaurea paniculata. 
— plumosa Lam. — Centaurea phrygia. 
—  pralensis Cass. — Centaurea Jacea. 
—  S6eabiosa Lam. — Centaurea Scabiosa. 
— segetum Lam. — Centaurea Cyanus. 

Jacobaea nemorensis Mónch. — Senecio nemorensis. 
— . paludosa Flor. wet. — Senecio paludosus. 
— . pannonica Vaill. — Senecio viscosus. 
— . surracenica Flor. wet. — Senecio sarracenicus. 
— . sylvatica Mónch. — Senecio sylvaticus. 
—  J vernalis Meyer. — Senecio vernalis. 
— eiscosu Gilib. — Senecio viscosus. 
— . oulgarís Gaert. — Senecio Jacobaea. 

Jasione montana L. I. 411. 
— . perennis Lam. — J. montana. 

Iberis bursa pastoris Crantz. — Capsella bursa pastoris. 
— bursifolia Berger. — 'Teesdalia Iberis. ' 
— campestris Wallr. — Lepidium campestre. 
— mudicaulis L. — Teesdalia Iberis. 
— ruderalis Crantz. — Lepidium ruderale. 

lllecebrum verticillatum Z. I. 433. 
Impatiens cucullata Gilib. — J. nolitangere. 

— lutea Lam. — J. nolitangere. 
— nolitangere Z. I. 384. 

Imperatoria sylvestris Desf. — Angelica sylvestris. 
Impia germanica, DB. et F. — Gnaphalium germanicum. 
Intybellia praemorsa Monn. — Crepis praemorsa. 
Intybus praemorsus Fries. — Crepis praemorsa. 
Inula acris Bernh. — Erigeron acre. 
—  britanica £L. II. 397. 
'—  eanadensis Bernh. — Erigeron canadense. 
—  ensifolia L. II. 394. 
—  Helenium Z. Il. 396. 
—. hirta L. II. 393. 

90 
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hirta Poll. — J. britanica. 
montana Poll. — J. hirta. 
Pulicaria L. H. 399. 
salicina L. 1I. 395. 
uliginosa Sibth. — J. Pulicaria. ' 
Iris pratensis Lam. — J. sibirica. 
Pseudo-acorus Z.. I. 162. 
sibirica AL. I. 163. 

Isatis tinctoria L. II. 160. 
Isolepis acicularis Schlech. -— Scirpus acicularis. 
Isopyrum thalictroides' 7. 1T. 19. 
Ittnera Najas Gmel. — Najas major. 
Juglans regia Z. II. 614. 
Juneus acutiflorus Ehrh.— J. sylvaticus. 

aquaticus Ruth. — J. lampocarpus. 
articulatus « .L. — 3. lampocarpus. 
bufonius Z.. I. 585. 
bulbosus Z. I. 584. 
campestris L. — Luzula campestris. 
capitatus IWezg. I. 581. 
communis « Meyer. — J. conglomeratus. 
communis g Meyer. — J. effusus. 
conglomeratus £. I. 571. 
effusus £L. I. 518. 
ericetorum Poll. — J. capitatus. 
fIuitans Lam. — J. uliginosus. 
glaucus EA. I. 519. 
gracilis Fioth. — J. capitatus. 

 inflecus fioth. — J. glaucus. 
lampocarpus £//. I. 581. 
pilosus .L. — Luzula pilosa. 
squarrosus Z. I. 580. 
subverticillatus Willd. — J.'uliginosus. 

. sylvaticus Hot/. I. 582. 
uliginosus Ziot/. 1. 583. 
vernalis Ehrh. — Luzula pilosa. 
verticillatus Pers. — J. uliginosus. ^ 

Juniperus communis Z. Ii. 615. 
Kali Tragus Scop. — Salsola Tragus. 
Klukia officinalis Andrzejow. — Sisymbrium officinale. 
Knautia arvensis Coul/. 1. 293. 

—  sylvatica DC. I. 295. 
Knavel annuum Scop. — Scleranthus annuus. 
Kochia arenaría Hoth. — Salsola arenaria. 
Koeleria cristata Pers. I. 924. 

— gracilis Pers. — K. cristata. 
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Kopsia ramosa Dumort. — Orobanche ramosa. 
Labiatae Juss. I. 85. 

Lactuea capitata Lam. — L. sativa. 
— . eracoviensis Sawicz. — L. sativa. 
— . erispa Làm. — L. sativa. 
— . laciniata lioth. — L. sativa. 
— . lengifolia Lam. — L. sativa. 
— . muralis Don. — Prenanthes muralis. 
—  . palmata Willd. — L. sativa. 
— . romana Garsaul. — L. sativa. — 
— sativa Z. II. 470. 
— . Scariola Z.. M. 474. 
— . sylvestris Lam. — Lk. Scariola. 
— . everticalis Gater. — L. Scariola. 

Laelia orientalis Desv. — Bunias orientalis. 

Lamium album Z.. II. 86. 
— . amplexicaule Z. II. 88. 
— . foliosum Crantz. — L. album. 
— Galecbdolon Crantz. — Galeobdolon luteum. 
— . Ladanum Crantz. — Galeopsis Ladanum. 
— maculatum Z. II. 85. 
— . mudum Crantz. — L. purpureum. 
— purpureum Z. II. 87. 
— . Tetrahit Crantz. — Galeopsis Tetrahit. 

Lapathum Acetosa Scop. — Rumex Acetosa. 
— arvense Lam. — Rumex Acetosella. 
— . erispum Lam. — Rumex crispus. 
— . gratense Lam. — Wumex Acetosa. 

Lappa glabra « Lam. — NArctium minus. 
— glabra à Lam. — Arctium majus. 
— major Gaert. — Arctium majus. 
—  sninor DC. — Arctium minus. 
— officinalis Alli. — Arctium majus. 
—  tomentosa Alli. — Arctium Bardana. 
— vulgaris « Kunth. — Arctium majus. 
—  eulgaris g Kunth. — Arctium minus. 

Lappula Myosotis Mónch. — Echinospermum Lappula: 

Lapsana communis L. II. 494. 
Larbrea aquatica Seringe. — Cerastium aquaticum. 
Larix communis Fisch. — L. europaea. 

— decidua Mill. — L. europaea. 
—  europaea 7/C..II. 626. 
—  pyramidalis Salisb. — L. europaea. 

Laserpitium gallicum Scop. — L. prutenicum. 
c glabrum Crantz. — L. latifolium. 
— hirsutum Gilib. — L. prutenicum. 
— latifolium £L. I. 534. 
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LT prutenicum AL. 1.535. - 
—  .  selinoides Scop. — Selinum Carvifolia. 

— selinoides Crantz. — L. prutenicum. 

Latraea Squamaria Z.. Il. 133. 
Lathyrus zetermedius Wallr. — L. sylvestris. 

— ]Jatifolius .. II. 260. 
— miger Wimm. — Orobus niger. 
— palustris £. II. 261. 
— pratensis Z;. II. 256. 
— sativus Z. II. 262. 
-— sylvestris Z. II. 259. 
— tuberosus £L. II. 258. 
— . ermus Bernh. — Orobus vernus. 
— vitiaeformis Gilib. — L. palustris. 

Ledum graveslens Gilib. 
— palustre Z. 1. 648. 

Leersia oryzoides Sw. I. 182. 
Leguminosae Juss. I. 104. 
Lemna minor £L. I. 152. 

— . polyrrhiza Z. I. 152. 
— trisulca Z. I. 151. 
—  (risulcalia L. — L. trisulca. 

Lens esculenta. Mónch. — Ervum Lens. 
— saliva Heller. — Ervum Lens. 

Lentibularia minor Vaill. — Utricularia. minor. 
— vulgaris Vaill. — Utricularia vulgaris. 

"Lenticula 1ninor Scop. — Lemna minor. 
— . tdrisulca Scop. — Lemna trisulca. 

Leontodon autumnale L. — Apargia autumnalis. 
— hastile L. — Apargia hispida. 
— hispidum L. — Apargia hispida. 
— officinalis Wither. — L. taraxacum. 
— proteiforme Villar. — Apargia hispida. 
— Taraxacum Z. 1I. 468. 
— vulgare «Lain. — L. taraxaeum. 

Leonurus ecanescens Dumort. — L. Cardiaca. 
— Cardiaca Z. lI. 103. 
— Galeobdolon. Willd. — Galeobdolon luteum. 
s Marrubiastrum Z. II. 104. 

Lepia campestris Desv. — Lepidium campestre. 
— sativa Desv. — Lepidium sativum. |. 

Lepicaune spinulosa., Lapeyr. — Sonchus arvensis. 

Lepidium apetalos Gilib. — L. ruderale. 
— campestre Zi. D. II. 154. 
-— ruderale £L. II. 155. 
— sativum Z. II. 153. 
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Lepteranthus hygrometricus Cass. — Centaurea phrygia. 
Leptocarpaea Loeselli DC. II. 169. 
Leucanthemum Chamaemelum Lam. — Matricaria Chamomilla. 

— vulgare Lam.—Chrysanthemum Leucanthemum. 
"Leucosinapis alba Spach — Sinapis alba. 
Libanotis daucoides Scop. — L. vulgaris: 

— vulgaris D C. 1. 489. 
Ligusticum Carvi Roth — Carum Carvi. 

eco Cervaria Spreng. — Peucedanum Cervaria. 
ue Foeniculum Roth — Foeniculum vulgare. 
— Phellandrium Crantz — Oenanthe Phellandrium. 
— Podagraria Crantz — Xegopodium Podagraria. 

Lilac vulgaris DC. — Syringa. vulgaris. 
Lilium Martagon 7. I. 516. 
Limnoseris biennis Peterm. — Crepis biennis. 
Limosella aquatica Z. II. 134. 

- diandra Krock. — L. aquatica. 
Linagrostis vaginata Lam. — KEriophorum vaginatum. 
Linaria Cymbalaria Wd. ll. 122. 

— Elatine Desf. II. 123. 
— minor Zesf. II. 123. 
— . viscida Mónch. — L. minor. 
— . vulgaris Mi//er II. 124. 

Linnaea borealis Gronov. II. 135. 
«Lénosyris foliosa Cass. — Chrysocoma Linosyris. 
.—— vulgaris DC. — Chrysocoma Linosyris. 

Linum campanulatum L. — V. glandulosum. 
— eatharticum Z. I. 547. 
— flavum L. — L. glandulosum. 
— . glandulosum MóncA 1. 544. 
—  Gqaonopetalum Steph. — L. glandulosum. 
—  qaultiflorum Lam. — Radiola linoides. 
— . liadiola .L. — Radiola linoides. 
— . lauricum Willd. — L. glandulosum. 
— usitatissimum £L. I. 546. 

Liparis Loeselii ZicZ. II. 518. 
Listera nidus avis Hook. — Neottia nidus avis. 

—  otaía fi. Br. — Neottia latifolia. 
Lithospermum arvense Z, I. 360. 

mm dr officinale .. I. 360. 
Logfia lanceolata Cass. — Guaphalium montanum. 
Lolium gzzuum Lam.. — L. temulentum. 

— perenne Z. I. 211. 
— . temulentum 4. I. 272. 
— . tenue Z, — L. perenne. 
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Lonicera Periclymenum Z. I. 429. 
-— Xylosteum Z. I. 430. 

. Lophiolepis dubia Cass. — Cirsium lanceolatum. 
Lopholoma Scabiosa Cass. — Gentaurea Scabiosa. 
Lotus arvensis Schk. — L. corniculatus. 

—  corniculatus Z. II. 278. 
—  mqajor Scop. — L. corniculatus. 
— . uliginosus Schk. — L. Corniculatus. 

Lupinaster pentaphyllus Mónch. — Pentaphyllum Lupinaster. 
Lupulus communis Gaert. — Humulus lupulus. 

— scandens Lam. — Humulus lupulus. 
Luridae L. — Solaneae. 
Luzula campestris Desv. I. 587. 

— pilosa Willd. ]. 586. 
. —  vernalis DC. — L. pilosa. 
Lychanthus volubilis Gmel. — Cucubalus bacciferus. 

Lychnis baccifera Scop. — Cucubalus bacciferus. 
dioica Z. 1. 700. 
dioica alba L. —- L. dioica. 
dioica rubra L. — L. sylvestris. 
diurna, Sibth. — L. sylvestris. 
flos-cuculi Z. I. 102. 
Githago Scop. I. 102. 
laciniata Lam. — L. flos-cuculi. 
nutans Scop. — Silene nutans, 
officinalis Scop. — Saponaria officinalis. 
Otites Scop. — Silene Otites. 
sylvestris Zoppe. I. 101. 
vespertina Sibth. — L. dioica. 
Viscaria L. I. 699. i 
viscosa Gélib. — L. Viscaria. 

Lycium barbarum £L. l. 407. 
Lycopersicon esculentum M//. I. 406. 

Lycopsis arvensis L. — Anchusa arvensis. 
—— pulla L. I. 357. 

Lycopus europaeus L. I. 143. 
—  . palustris Lam. — L. europaeus. 
—- vulgaris Pers. — L. europaeus. 

Lyonia calyculata Reichenb. — Andromeda calyculata. 
Lysimachia capitata Pursh — .L. thyrsiflora. — 

— Nummularia L. I. 368. 
— thyrsiflora Z. I. 367. 
-— vulgaris Z. I. 366. 

Lysimachiae Juss. — Primulaceae. 
, Lythrum Hyssopifolia Z. I. 710. 

Ign 3e Jogo - [3p T3 
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— Salicaria Z.. I. 115. 
Madia mellosa Molina. — M. sativa. 

— sativa Molzna YI. 4271. 
— . viscosa Cavan. — M.' sativa. 

Majanthemum bifolium DC. I. 330. 
- Convallaria Roth. — M. bifolium. 

Majorana hortensis Mónch. — Origanum Majorana. 
Mairania uva-ursi Desv. — Arctostaphylos uva ursi. 
Malaxis Loeselii Sw. — Liparis Loeselii. 

— . monophylla S. II. 517. 
Malus communis Lam. — Pyrus Malus. 
—  spluestris Mill. Cours. — Pyrus Malus. 

Malva Alcea Z. II. 993. 
borealis Zz/j. II. 226. 
Henningii Goldb. — M. borealis. 
neglecta Wallr. — M. rotuudifolia. 
parviflora Huds. — M. borealis. 
pusilla Wither. — M. borealis. 
rotundifolia Z. spec: 1. 225. — 
rotundifolia L. Flor. suec. — M. borealis. 
rotundifolia « DC. — M. rotundifolia. 
sylvestris L. II: 224, 

Malvaceae Juss. I. 106. 
Marrubium vulgare L. 1I. 109. 
Maruta Cotula Cass. — Anthemis Cotula. 

—  foetida Cass. — Anthemis Cotula. 
—  eulgaris D. et F. — Anthemis Cotula. 

Matriearia Chamomilla L. I. 421. 
— inodora L. — Pyrethrum inodorum. 
— Leucanthemum Scop. —Chrysanthemum Leucanthemum. 
— odorata Lam. — Pyrethrum Parthenium. 
— Parthenium IL. — Pyrethrum Parthenium. 

Mays americana Baumg. — Zea Mays. 
— vulgaris Seringe. — Zea Mays. 
— Zea Gaert. — Zea Mays. 

Mediecago falcata Z. II. 283. 
— lupulina Z.. II. 282. 
— media Pers. — M. falcata. 
— sativa L. II. 284. 
— Willdenovii Merat — M. lupulina. 

Melampyrum a/pestre Pers. — M. sylvaticum. 
— arvense £L. II. 112. 
— cristatum L. 1I. 111. 
— nemorosum 4. 1I. 110. 

C — pratense Z. II. 114. 

ZEND 
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er sylvaticum £L. II. 115. - 
— violaceum Lam. —- M. nemorosum. 
— : vulgatum Pers. — M. pratense. 

Melanosinapis communis Spenn. — Sinapis nigra. 
Melica coerulea L. — Molinia coerulea. 

— montana Huds. — M. nutans. 
— . mutans £L. I. 269. 

Melilotus a/bz TAuill. — M. leucantha. 
— altissima Thuill. — M. leucantha. 
— citrina Duval — M. officinalis. 
— dentata Wz/id. I. 312. 
—  leucantha Koc. Il. 310. 
— lupulina Lam. — 'Frifolium procumbens. 
— officinalis Wz//d. 1I. 309. 
—— officinalis lutea Pers. — M. officinaiis. 
— officinalis alba. Pers. — M. leucantha. 
— vulgaris Willd. — M. leucantha. 

Melissa Acinos Benth. — Thymus Acinos. 
— Clinopodium Benth. — Clinopodium vulgare. 

^— eordifolia Pers. — M. officinalis. 
— hirsuta Dalbis. — M. officinalis. 
— officinalis Z. II. 59. 
— romana Mill. — M. officinalis. 

sylvestris Lam. — Melittis Melissophyllum. 
Melissophyllum verum Vaill. — Melittis Melissophyllum. 
Melittis Melissophyllum Z. II. 69. 
Melo vulgaris Mónch — Cucumis Melo. 
uus aquatica Z. 1I. 79. 

arvensis Z. II. 80. 
— austriaca Jacq. II. 81. 
— . eanescens Hioth — M. sylvestris. 
— gratissima Willd. — M. sylvestris. 
— . hürsuta L. — M. aquatica. 
— . nemorosa Willd. — M. sylvestris. 

ovata Cavan. —- Elsholtzia cristata. 
— . Patrini Pallas. — Elsholtzia cristata. 
— . sylvestris Z. II. 78. 

verticillata L. — M. arvensis. 
Menyanthes trifoliata Z. I. 373. 
Menyanthoides vulgaris Vaill. — Limosella udeHcot 
Mercurialis annua 7. II. 671. 

— ciliata Presl. — M. annua. 
— Cynocrambe Scop. — M. perennis. 
— longifolia Host. — M. perennis. 
— perennis Z. II. 670. 
— Sylvatica Hoppe — M. perennis. 
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Mespilus Aucuparia Scop. — Pyrus Aucuparia. 
—  monogyna. Ehrh. — Crataegus monogyna. 
— . ÜOxyacaniha Gaert. — Crataegus Oxyacantha. 
— . Omyacantha DC. — Crataegus monogyna. 
— . oayacantboides DC, — Crataegus Oxyacantha. 

Meum Foeniculum Spr. — Foeniculum vulgare. 
Microstylis monophylla Lindl. — Malaxis monophylla. 
Milium effusum L. I. 191. 
Mimulus crista galli Scop. — RWhinauthus grandiflorus. 
Moenchia incana foth — Berteroa incana. 

— saliva lioth — Camelina sativa. 
Molinia coerulea Móncf. I. 247. 

— . varia Schrank — M. coerulea. 
Moneses grandiflora Salisb. I. 654. 
Monotropa /lagrans Gilib. — M. hypopitys. 

— hypophegea Wallr. Y 647. 
— hypopitys L. I. 645. 
— hypopitys hirsuta Fioth. — M. hypopitys. 
— hypocya Spreng. — M. hypophegea. 

Morus alba 7. lI. 588. 
— . nigra £L. II. 589. 

Moschatellina Adoxa Scop. — Adoxa Moschatellina. 
— fumariaefolia Gilib. — Adoxa Moschatellina. 
— tetragona Mónch. — Adoxa Moschatellina. 

Myagrum aquaticum « Lam. — Nasturtium palustre. 
— . aquaticum Lam. — Nasturtium amphibium. 
— galustre Lam. — Nasturtium palustre. 
— paniculatum L. — Neslia pániculata. 
— sativum L. — Camelina sativa. 
— . ltaracacifolium Lam. — Bunias orientalis. 

Mycelis angulesa Cass. — Prenanthes muralis. 
—  muralis Heichenb. — Prenanthes muralis. 

Myosotis annua Münch. — M. arvensis. 
— arenaria Schrad. — M. arvensis. 

arvensis SZbt£. Y. 3406. 
Lappula L. — Echiospermum Lappula. 
palustris Wzther. Y. 345. 
perennis Mónch. — M. palustris. 
repens Don — M. palustris. 
scorpioides L. — M. palustris. 
seorpioides arvensis L. — M. arvensis. 
ecorpioides palustris L. — M. palustris. 
sparsiflora Mékaz I. 347. 
stricta Link — M. arvensis. 
strigulosa Heichb. — M. palustris. 

Myosurus cauda muris Gilib. — M. minimus. 
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— minimus £. I. 549. 
Mysiaphyllam pectinatum DC. — M. verticillatum. 

spicatum Z. II. 596. 
— verticillatum £L. Il. 597. 

Myr rhis aromatica Spr. — Chaerophyllum aromaticum. 
bulbosa Spr. — Chaerophyllum bulbosum. 
chaerophyllea Lam. —- Anthriscus vulgaris. 
hirsuta Spr. — Chaerophyllum hirsutum. 
sylvestris Spren. — Anthriscus sylvestris. 
temula Gaert. — Chaerophyllum ue 

as fluviatilis Lam. — N. major. 
major Zot/. II. 533. 
marina L. — N. major. 
monosperma, Willd. — N. major. 
muricata Thuill. — N. major. 
tetrasperma Willd. — N. major. 

Napus Agriasinapis Spenn. — Sinapis arvensis. 
—  leucosinapis Spenn. — Sinapis alba. 
—  oleifera Spenn. — Brassica Napus. 
—  Hapa Spenn. — Brassica Rapa. 

Nardosmia spuria Less. — 'Tussilago spuria. 
Nardus stricta LL. I. 180. 
Nasturtioides inconspicuum Mónch — Lepidium ruderale. 
Ius (jum amphibium Z. £7. II. 163. 

bursa-pastoris Roth — Capsella bursa pastoris. 
— erispun. Medic. — Lepidium sativum. 
— palustre DC. M. 162. 
— paniculatum. Crantz — Weslia paniculata. 

Naj 
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rivulare Heichenb. — N. sylvestre. 
ruderale Scop. — Lepidium ruderale. 
sylvestre Z?. Br. 1I. 166. 
terrestre Hi. Br. — N. palustre. 

Nauniiu wia guttata Mónch — Lysimachia thyrsiflora. 
c thyrsiflora Rafines. — Lysimachia thyrsiflora. 

Nenuphar lutea Hayn. — Nuphar lutea. 
Neottia autumnalis Pers. — Spiranthes autumnalis. 

— Jatifolia Zizc/. Il. 514. 
— nidus avis Züc£. 1M. 515. 
— . repens Sw. — Goodyera repens. 
— . spiralis Sw. — Spiranthes autumnalis. 

Neottidium nidus avis Ri. Br. — Neottia nidus ayis. 
Nepeta Cataria L. II. 77. 

— Glechoma Benth. — Glechoma hederacea. 
— vulgaris Lam. — N. Cataria. 

Neslia paniculata Desv. I. 159. 
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Nicotiana macrophylla Spren. — N. Tabacum. 
— rustica £L. I. 399. 
—  fabacum Z. I. 398. 

Nigella arvensis Z. II. 21. 
— damascena Z. II. 23. 
— -. énvolucrata Mónch — N. damascena. 
— sativa L. II. 22. 

Nuphar lutea Smit II. 8. 
Nymphaea alba 7. II. 7. 

— lutea L. — Nuphar lutea. 
Obaejaca sylvatica Cass. — Senecio sylvaticus. 

— víéscosa Cass. — Senecio viscosus. 
Odontites rubra Bess. — Euphrasia Odontites. 

— vulgaris Huds. — Kuphrasia Odontites. 
Oenanthe aquatica Poiret — O. Phellandrium. 

— Phellandrium Za. I. 485. 
Oenothera bienuis Z. I. 609. 
Oglifa arvensis Cass. — Gnaphalium arvense. 
Oleraceae L. — Airiplices. . | 
Oligosporus cóndimentarius Cass. — Artemisia Dracunculus. 
Onagra biennis Scop. — Oenothera biennis. 
Onobrychis sativa Lam. 1I. 313. 

— spicata Móünch — O. sativa. 
-— viciaefolia Scop. — O. sativa. 
— vulgaris St. — Hil. — O. sativa. 

Ononis altissima Lam. — O. hircina. 
— . arvensis lHioth — O. hircina.. - 
— - arvensis Lam. — O. spinosa. 

campestris K. et Z. — O. spinosa. 
foetens Alli. — O. hircina. 
hircina Jacqu. II. 245. 

— . hircina Jacquini Krock. —. O. hircina. 
— . gprocurrens Wallr. — O. spinosa. 
— . repens L. — O. spinosa. 
— senescens Lapeyr. — O. spinosa. 
— spinosa Ziof/ |. 244. 

Onopordon Acanthium 7. II. 340. 
Onotrophe acaulis Cass. — Cirsium acaule. 

— 'oleracea Cass. — Cirsium oleraceum. 
— . palustris Cass. — Cirsium palustre. 

Ophrys autumnalis Balb. — Spiranthes autumnalis. 
—  bifolia Lam. — Neottia latifolia. 
— lilifolia Lam. — Viparis Loeselii. 
— - Loeselüi L. — Liparis Loeselii. 
—  monophylla L. — Malaxis monophylla. 

| 
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— . müdus avis L. — Neottia nidus avis. 
— . gvata L. — Neottia latifolia. ; 
— . spiralis « L. — Spiranthes autumnalis. 

Oporinia autumnalis Don — Apargia autumnalis. 
Orchideae Juss. I. 75. 
Orchis a/ba Lam. — Platanthera bifolia. 

—  angustifolia Wimm. — O. lanceata. 
—  bfolia L. — Platanthera bifolia. 
— . eimicina Crantz — O. coriophora. 
— . egmosa Scop. — O. latifolia. 
— . eonopsea L. — Gymnadenia conopsea. 

coriophora Z. II. 501. 
cucullata L. — Gymnadenia cucullata. 
fistulosa Münch. — O. latifolia. 
(nom Lam. — O. militaris. 

— . [anceata Dietr. 1I. 503. 
— Jatifolia Z. 1l. 502. 
-- latifolia g Pers. — O. lanceata. 
—  . maculata Z.. IT. 504. 
— majalis Heichb. — O. latifolia. 
— . mascula Z. Il. 497. — 
— militaris L. II. 498. 
— Morio Z7. II. 496. 
— solida Mónch. —.O. maculata. 
— ustulata L. lI. 500. 

Origanum Majorana £L. II. 107. | 
ES majoranoides Wald. — O. Majorana. : 
— suffruticosum Hortul. — O. Majorana. 
— vulgare Z. 1I. 106. 

Ornithogalum arvense Pers. I. 563. 
— liliforme Lam. — Czackia liliastrum. 
— luteum Z. I. 561. 
c luteum. Willd. — O. pratense. 
— lutewun g Willd. spec. — O. luteum, 
— minimum 4.. T. 564. 
— 4 minimum. Willd. — O: arvense. 
c pratense Pers. I. 562. 
— ramosum Lam. — Phalangium ramosum. 
— spalhaceum Hayn. — O. minimum. 
e Sterubergii Donnersm. —.O. minimum. 
— sylvaticum Pers. — O. luteum. 
-— umbellatum Z. 1. 565. 
— villosum Bieberst. — O. arvense. 

: Orobanehe canazabis Vauch. — O. ramosa. 
— earyophyllacea Sm?t Ii. 131. 
—- Gali Duby — O. caryophyllacea. 



major Z. 1I. 130. 
major Poll. — O. caryophyllacea. 
ramosa Z.. II. 132. 

— vulgaris DC. — O. caryophyllacea. 
dou laevigatus W. e£ K. I1. 253. 

— niger /. ll. 254. 
— palustris Heichb. — Lathyrus palustris: 
— . sylvaticus DC. — Vicia cassubica. 
—  . vernus £L. II. 253. 

Orthopogon Crus galli Spr. — Panicum Crus galli. 
Othonna palustris .L. — Cineraria palustris. 
Oxalis Acetosella L.. I. 107. 
'Oxyeoccu palustris Pers. I. 620. 
Ozys Acetosella Scop. — Oxalis Acetosella. 
— alba Lam. — Oxalis Acetosella. 

Padus racemosa Gilib. — Cerasus Padus. 
Panicum Crusgalli 7. I. 255. 

— . germanicum lioth. — P. italicum. 
— glabrum Gaud. — I. 258. 
— glaucum L. 1. 252. 
—  . Jdschaemum Sehreb. — P. glabrum. 
— italieum 4. I. 251. 
— lineare Krock. — P. glabrum. 

miliaceum Z.. ]. 250. 
Milium Pers. — P. miliaceum. 
sanguinale 4;. I. 256. 
verticillatum. £L. I. 254. 
viride 4L. 1. 253. 

Papaver a/bum Crantz. — P. somniferum. 
— . Argemone 4. II. 3. 
-— clavigerum Lam. — P. Argemone. 
— dubium Z.. IT. 4. 
— - migrum Crantz. — P. somuiferum. 
— . garviflorum Lam. — P. dubium. 
— rhoeas Z.. ll. 4. 
— somniferum Z.. II. 5. 

Papilionaceae L. — Leguminosae. 
Parietaria erecta M. et K. — P. officinalis. 

-— officinalis LL. I. 331. 

Paris quadrifolia Z. I. 640. 
Parnassia palustris L. I. 541. 
Parongchia verticillata DC. — Vlecebrum verticillatum. 
Paspalum ambiguum DC. — Paoicum glabrum. 

— . sanguinule Lam. — Panicum sanguinale. 
Passerina annua Wiksiroem. 1. 691. 
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Pastinaea Azethum Spr. — Anethum graveolens. 
— sativa Z. 1. 524. 

Pedicularis palustris L. II. 116. 
— sceptrum carolinum .L. IT. 117. 
— sylvatica L. II. 116. : 

Pentaphyllum A4mmani Ledeb. —- P. Lupinaster. 
— Lupinaster Pers. lI 290. 

Peplis Portula 7.. 1. 588. 
Pepo macrocarpus Füch. — Cucurbita maxima. 
Pervinca minor Scop. — Vinca minor. 
Petasites officinalis Mónch. —.lussilago Petasites. 

— . spurius Heichb. — '"Tussilago spuria. 
— . tomentosus DC. — 'Tussilago spuria. 
—  oulgaris Desf.— 'Tussilago Petasites. 

Petroselinum sativum Hoffin. Y. 483. 
Peucedanum zalsaticum Z. 1. 528. 

— Cervaria Lapeyr. |. 530. 
— Oreoselinum Mónc. I. 531. 
— palustre Mónch. — P. sylvestre. 
— sylvestre DC. J. 532. 

Phalangium Ziiastrum Pers. — Czaekia Liliastrum. 
— ramosum Pers. I. 560. 

Phalaris arundinacea Z. I. 189. 
— . oryzoides L. — Leersia oryzoides. 
—  . ghleoides L. — Phleum phalaroides. 

Phaseolus coceineus Kniph. — P. multiflorus. 
— multiflorus Za». II. 249. ie 
—— nanus £L. Il. 250. 
T vulgaris £L. II. 248. 
— vulgaris Schk. — P. multiflorus. 
— vulgaris g L. — P. multiflorus. 

Phellandrium aquaticum L.— Oenanthe Phellandrium. 
Phelipaea ramosa Meyer. — Orobanche ramosa. 
Phleum Zoehbmeri Wibel. — P. phalaroides. 

—  eristatum Scop. — Cynosurus cristatus. 
—  modosum L. — P. pratense. 
— . Phalaris Pers. — P. phalaroides. 
— phalaroides Koe/er. I. 187. 
— pratense Z. I. 186. 

Phenicopus muralis Wünm. — Prenanthes muralis. 
Phoenicopus muralis Koch. — Prenanthes muralis. 
Phragmites communis Trin. — Arundo Phragmites. 
Phyteuma Zal/eri Alli. — P. spicatum. 

— ovatum Willd. — P. spicatum. 
— spicatum £L. I. 412. - 
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Picea pectinata Loud. — Abies pectinata. 
— vulgaris Link. — Abies excelsa. 

Pieris autumnalis Alti. — Apargia autumnalis. 
—  danubialis All. — Apargia hispida. 
—  hieracioides L. IT.:479. 
—  mvuderalis Willd. — P. hieracioides. 

Pimpinella azge/caefolia Lam. — Aegopodium Podagraria. 
-- Anisum Z. 1.416... — 

laciniata Gilib. — P. Saxifraga. 
magna 4.. I. 414. 
nigra Willd. — P. Saxifraga. 
officinalis Gaert. — Sanguisorba officinalis. 

— Saxifraga .L. I. 414. 
Pinguieula vulgaris 7. f. 140. 
Pinus 4Dies L. — Abies excelsa. 

Abies Du foi. — Abies pectinata. 
eccelsa Lam. — Abies excelsa. 
lariz L. — Larix europaea. 
pectinata Lam. -— Abies pectinata. 
picea L. — Abies pectinata. 
picea Du Roi. — Abies excelsa. 
rubra, Mill. — P. sylvestris. 
sylvestris L. 1I. 620. 

Pistolocha solida Bernh. — Corydalis bulbosa. 
Pisum sativum L. 1.951. —.—— 
Plantaginella aquatica Mónch. — Limosella aquatica. 
Plantago arenaria W. e£ K. I. 323. 

— indica L. — P. arenaria. 
— J]anceolata Z.. I. 322. 
— major £.l. 391. 
— media Z. I. 322. i 

Platanthera bifolia icP. II. 508. 
- brachyglossa Rieichb. — P. bifolia. 

Pnewunonanthe vulgaris Schmid. — Gentiana Pneumonanthe. 
Poa airoides Koel. — Catabrosa aquatica. 

angustifolia L. — P. pratensis. 
annua Z.. I. 239. 
aquatica .L. I. 237. 
compressa Z.. I. 238. 
enistata. Wither. — Koeleria cristata. 
decumbens Scop. — 'Triodia decumbens. 
fertilis Host. — P. serotina. 
fluitans Scop. — Glyceria fluitaus. 
nemoralis Z. I. 242. 
palustris Roth. — P. serotina. 
pratensis L. I. 240. 
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— scabra Ehrh. — P. trivialis.'- 
—  serotina EArh. — Ll. 241. 
—  trivialis Z. I. 243. 
Polemonium coeruleum Z. I. 388. 

— valerianaefolio Gilib. .— P. caeruleum. 
Pollichia ampleaicaulis Hoth. — Lamium amplexicaule. 

— . Galeobdolon Roth. — Galeobdolon luteum. 

Polycnemum arvense. 7. I. 165. 
Polygala amara Z. Il. 235. 

— . amarella Crantz. — P. amara. 
— . eomosa Schk. — P. vulgaris. 
— A decipiens Dess. — P. amara. 
— vulgaris Z. II. 234. 

Polygonatum multiflorum Alli. — - Convallaria multiflora. 
— vulgare Desf. — Convallaria Polygonatum. 

Polygonum acre Lam. — P. Hydropiper. 
amphibium Z. I. 633. 

-— angustifolium Ioth. — P. minus. 
— aviculare 4. 1. 635. 
— Bistorta L. I. 634. 
— centinodium Lam. — P. aviculare. 
- cocciferum Bauhin. — Scleranthus perennis. 
— convolvulatum Lam. —- P. Convolvulus. 
— Convolvulus £L. I. 638. 
— dumetorum Z. I. 639. 
-— Hydropiper £L. I. 629. 
— Fagopyrum Z. I. 636. 
— incanum, Schmidt. — P. Persicaria. 
— lapathifolium Z. I. 632. 
— latifolium Vaill. — P. aviculare. 
— minus Z7. I. 630. 
— Persicaria Z. 1. 631. 
— pusillum Lam. — P. minus. 

tataricum £L. I. 637. 
2 palustris Scop. — Caltha palustris. 
Pop alba .L. II. 664. 

balsamifera .L;. 11. 668. 
canadensis Burgsd. — P. monilifera. 
canescens Schmith. — P. alba. 
carolinensis Mónch. — P. monilifera. 
dilataa Az. II. 667. 
fastigiata Poir. — P. dilatata. 
glandulosa Mónch. — P. monilifera. 
étalica Mónch. — P. dilatata. 
monilifera Af. IT. 669. 
nigra JL. II. 666. 
nigra italica Du Riot. — P. dilatata. is E T 



Porcellites 

nivea Willd. — P. alba. 
pyramidalis Hozier. — P. dilatata. 
pyramidata Münch. — P. dilatata. 
repanda Baumg. — P. dilatata. 
suaveolens Fisch. — P. balsamifera. 
Tacamahaca Mill. — P. balsamifera. 
tremula Z. IIT. 663. 

maculata Cass. — Hypochaeris maculata. 
radicata Cass. — Hypochaeris radicata. 

Portulaea oleracea Z. I. 714. 

Potamogeton compressus £L. 1. 338. 
crispus Z. I. 33. 
densus. Z.. I. 341. 
fluitans Roth. — P. natans. 
gren Hoth. — P. heterophyllus. 
eterophyllus ScZzreb. I. 335. 

lucens Z. I. 336. 
marinus L. — P. pectinatus. 
natans Z. I. 334. 
obtusifolius M. et K. — P. compressus. 
pectinatus Z. 1. 340. 
perfoliatus 4L. I. 337. 
pusillus Z. 1. 339. 
setaceus L. — P. pectinatus. 

Potentilla alba Z. I. 758. 

| 

.,Prenanth 

anserina 7. I. 150. 
argentea Z. I. 155. 
Comarum JVest/. I. 153. 
hirta 2L. I. 754. 
norvegica Z. T. 160. 
opaca Z.. I. 151. 
palustris Scop. — P. Comarum. 
recta. L. — P. hirta. 
reptans Z. I. 159. 
rupestris Z.. I. 149. 
supina Z.. I. 152. 
Tormentilla Sebrank. l. 162. 
trifolia Gilib. — P. norvegica. 
verna £.. 1. 156. 

es muralis L. II. 464. 

Primula elatior Jacqu. 1. 311. 
— officinalis Jacqu. — P. veris. 
— veris IWi/id. I. 310. 
— veris « L. — P. veris. 
— . werís elatior L. — P. elatior. 

Primulaceae Veztez. I. 84. 
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Prunella grandiflora Jacqu. M. 66. 
— . officinalis Crantz. — P. vulgaris. 
— . officinalis g Crantz. — P. grandiflora. 
— vulgaris L. II. 65. 
— . vulgaris g L. — P. grandiflora. 

Prunus 4cacia Crantz. — P. spinosa. 
— acida Ehrh. — GCerasus vulgaris. 
—  austerg Ehrh. — Cerasus vulgaris. 
— . quium L. — Cerasus avium. 
— . avium sylvestris Pers. — Cerasus avium. 
— . Qerasus L. — Cerasus vulgaris. 
— . Cerasus hortensis Pers. — GCerasus vulgaris. 
— . (hamaecerasus L. — Cerasus Chamaecerasus. 
— . domestica Z. I. 128. 
— . domestica o DC. — P. domestica. 
— . domestica g DC. — P. insititia. 
— . fruticosa Pallas. — Cerasus Chamaecerasus. 
— msititia L. I. 12T. 
— . Padus .L. — Gerasus Padus. 
— racemosa. Lam. — Gerasus Padus. 
— spinosa L.I. 126. 
— . sylvestris. Vaill.— P. spinosa. 

Pseudacacia odorata Mónch. — Wobinia Pseudo-acacia. 
Pseudofumarta major Borckh. — Corydalis tuberosa. 

-— minor Borckh. — Corydalis bulbosa. 
Psylium ramosum Gilib. — Plantago arenaria. 
Ptarmüca vulgaris DC. — Achillea Ptarmica. 
Pulicaria hirta Presl. — Inula hirta. 

— . salicina Presl. — Inula salicina. 
— . vulgaris Gaert. — Inula Pulicaria. 

Pulmonaria angustifolia 7. I. 359. 
— officinalis Z. I. 358. 

Pulsatilla patens Gilib. — Anemone patens. 
— gpratensis Mill. — Anemone pratensis. 
—  refleca Gilib. — Anemone pratensis. 
— vulgare Mill. — Anemone Pulsatilla. 

Pyrethrum inodorum Si. VW. 425. 
— Parthenium Smith. V. 426. 
— Tanacetum DC. — 'Tanacetum Balsamita. 

Pyrola geclinata Mónch. — P. rotundifolia. 
—  frutescens Gilib. — Chimaphila umbellata. 
—  grandiflora fad. — P. rotundifolia. 
—  amajor Lam. — P. rotundifolia. 
— minor Z. I. 651. 
—  mqminor Gilib. — P. rotundifolia. 
— rosea Smith. — P. minor. 
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-—  rotundifolia Z. I. 650. 
— Secunda Z. I. 652. | 
—  umbellata L. — Chimaphila umbellata. 
—  umiflora L. — Moneses grandiflora. 

Pyrus Aucuparia Gaert. I. 132. 
— communis Z. I. 729. 
— Malus 7. I. 731. 
— Malus sylvestris Scop. — P. Malus. 
—  torminalis ZZz4. I. 133. 

Quereus femina, FHioth. — Q. pedunculata. 
— . fructipendula Schrank. — Q. pedunculata. 
— . longaeva Salisb. — Q. pedunculata. 
— pedunculata EZzz7. Il. 612. 
—  . racemosa Lam. — Q. pedunculata. - 
—  . Robur Wild. 1I. 610. 
— . dWiobur « L. — Q. pedunculata. 
c9 FHobur 8 L. — Q. Robur. 
NEG acr Salisb. — Q. Robur. 
— Ssessilis Ehrh. — Q. Robur. 

Radicula laneifolia Münch. — Nasturtium amphibium. 
— . palustris Münch. — Nasturtium palustre. 

Radiola linoides Gmel. I. 341. 
— dMillegrana Smith. — R. linoides. 

Ranuneulaceae Jzss. I. 114. 
Ranuneulus acris 7. 1I. 48. 

c aquatilis JL. 1T. 39. 
— aquatilis rigidus Hoff. — R. aquatilis. 
— arvensis Z. II. 53. 
em auricomus 4. lI. 45. 
— bulbosus £L. II. 52. 
XE echinatus Crantz. — R. arvensis. 
-— Ficaria £L. — Ficaria ranunculoides. 
— filiformis Pers. — KR. reptans. 
-— flammula Z.. l1. 43. 
— f'itans Lam. — R. aquatilis. 
— fluviatilis Willd. — R. aquatilis. 
-— heterophyllus Hoffm. — KR. aquatilis. 
— lanuginosus Z. lI. 50. 
— Lingua £L. ll. 42. 
— longifolius Lam. — R. Lingua. 
— milis Gilib. — R. auricomus. 
— multiflorus Gilib. — R. polyanthemus. 
— Myosurus Afzel. — Myosurus minimus. 
— pantothrir capillaceus DC. — R. aquatilis. 
— pantothriz coespitosus DC. — R. aquatilis. 
e— pantothria peucedanifolius DC. — R. aquatilis. 
d peltatus Münch. — R. aquatilis. 



peucedanifolius Alli. — R. aquatilis. 
polyanthemos 4. II. 49. 
pumilus Poir. — R. aquatilis. 
repens Z. 1l. 51. 
reptans Z. ll. 44. 
rigidus Pers. — R. aquatilis. 

— sceleratus JL. II. 46. 
Hapa Napus Miller. — Brassica Napus. 
Haphanis magna Münch. — Cochlearia Armoracia. 
Haphanistrum arvense Wallr. — Raphanus Raphanistrum. 

— innocuum Mónch. — Raphanus Raphanistrum. 
— Lampsana Gaertn. — Raphanus Raphanistrum. 
—— segetum Baumg. — Raphanus Raphanistrum. 

Raphanus articulatus Stok. — R. Raphanistrum. 
—— chinensis Mill. — R. sativus. 
—— infestus Salisb. — R. Raphanistrum. 
— niger Lill; — R. sativus. 
— oleifer Hort. — M. sativus. 

IE 
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radicula Pers. — R. sativus. 
Raphanistrum Z. II. 208. : 
sativus L. II. 206. 
sylvestris Lam. — R. Raphanistrum. 

Hapistrum arvense All. — Raphanus Raphanistrum. 
— glandulosum Berger. — Bunias orientalis. 
— . qaniculatum Gaert. — Neslia paniculata. 

Reseda Luteola Z.. I. 718. 
Rhamnus catharticus Z.. I. 408. 

— Frangula 7. I. 409. 
lhamphospermum album Andrz. — Sinapis alba. 
Hhaponticum Jaceg Mónch. — Centaurea Jacea. 
Rhinanthus crista g li « L. — R. grandiflorus. 

— erista galli g L. — R. parviflorus. . 
— glabra .Lam. — R. graudiflorus. 
— grandiflorus JB. e£ F. II. 109. 
— hirsuta «Lam. — R. grandiflorus. 
— major Ehrh. — R. grandiflorus. 
— minor Ehrh. — R. parviflorus. 
— parviflorus B. et F. IT. 110. 
-— véllosus Pers. — R. grandiflorus. 

Hhododendron polifolium Scop. — Andromeda polifolia. 
Rhynchospora alba Va4/ I. 170. 
Ribes album Gilib. — R. alpinum. 

—  alpinum Z. I. 426. 
—  Grossularia .L. — R. uva-crispa. 
— nigrum £. I. 425. 
—  olidum Mónch. — R. nigrum. 
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—  meclinatum L. — R. uva crispa. 
— rubrum Z.I. 424. 
— uva crispa £. I. 427. 
— vulgare Lam. — R. rubrum. 

Robinia zzermis Cours. — R. pseudoacacia. 
— . Pseudacacia Z.. II. 281. i 
— . speclabilis Cours. — R. pseudacacia. j 

Hodschiedia bursa pastoris Flor. wet. — Capsella bursa pastoris. 
Iiorella rotundifolia Gilib. — Drosera rotundifolia. 
lioripa amphibia Bess. — Nasturtium amphibium. 

—  nasturtioides Spach. — Nasturtium palustre. 

Kosa canina Z. I. 140. 
—  tomentosa Smith. Y. 141. 
— villosa Z. I. 141. 

Kosaceae Juss. I. 102. 
Rubia tinctorum Z. I. 314. 
Rubiaceae Juss. I. 96. 
Rubus coesius Z. I. 145. | 

—  frambaesianus Lam. — R. idaeus. 
—  fruticosus Z. I. 144. 
—  ]daeus L. I. 143. 
— ruber Gilib. — R. saxatilis. 
— saxatilis Z.. I. 146. 

Rumex Acetosa Z. I. 601. 
— Acetosella Z.. I. 603. 
— acutus 4. ]. 599. 
—  aquaticus Smith. — R. Hydrolapathum. 
— aureus Hoffin. — R. maritimus. 
— . eonglomeratus Ao//. 1. 596. 
--  erispus Z. I. 595. 
—  glomeratus Schreb. — R. conglomeratus. 
— . Hydrolapathum Z/uds. I. 597. 
—  éntermedius DC. — R. Acetosa. 
— . longifolius DC. — R. Hydrolapathum. 
— . maritimus Z.. T. 599. 
—  mamaritinus Hoff. — R. palustris. 
—  amaritinus « DC. — R. maritimus. 
—  anaritimus g DC. — R. palustris. 
—  maritimus aureus Schlech. — R. maritimus. 
—  anaritimus palustris Sechlech. — R. palustris. 
— . Nemolapathum conglomeratus Pers.— RR. conglomeratus. 
— obtusifolius L. I. 5098. 

'— palustris Smith. 1. 600. 
—  . palustris aureus Pers. — K. palustris. 
— purpureus Poir. — R. obtusifolius. - 

HRuyschiana spicata Mill. — Dracocephalum Ruyschiana. 
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Sagina Previflora Gilib. — S. procumbens. 
— procumbens /. I. 343. 

Sagittaria aquatica Lam. — S. sagittifolia. 
—  . heterophylla Schreb. — S. sagittfolia. 
— sagittifolia £L. II. 618. 

Salicaria Hyssopifolia Lam. — Lythrum Salicaria. 
— . spicata Lam. — Lythrum Salicaria. 

Salicornia herbacea Z. I. 118. 
Salix gcuminata Hoffm. — S. cinerea. 
— alba Z. II. 638. 

amygdalina Z. II. 643. 
angustifolia Ww/f. — S. rosmarinifolia. 
aquatica Szth. — S. cinerea. 
arenaria L. — S. rosmarinifolia. 
argentea Smith. — S. rosmarinifolia. 
aurita LL. II. 650, 
babylonica L. II. 644. 
caprea Z. II. 645. 
cinerea Z. II. 651. 
deeipiens Hoffm. — S. fragilis. 
depressa Hoffm. — S. rosmarinifolia. 
dumetorum Suter. — S. cinerea. 
fragilis L. IT. 640. 
fusca L. — S. rosmarinifolia. 
Helix Z. — S. purpurea. 
Hoffinanniana D. et F. — S. cinerea. 

. éncubacea L. — S. rosmarinifolia. 
Lambertiana Smith. — S. purpurea. 
longifolia Lam. — S. viminalis. 
monandra Hoffm. — S. purpurea. 
oppositifolia Host. — S. purpurea. 
pentandra Z. II. 641. 
polymorpha Erhr. — S. rosmarinifolia. 
prutensis Host. — S. rosmarinifolia. 
propendens Sering. — S. babylonica. 
prostrata Smith. — S. rosmarinifolia. 

— purpurea Z. II. 649. 
— repens L. — S. rosmarinifolia. 
—  rosmarinifolia L. II. 653. 
— rugosa Sering. — S. aurita. 
—  Husseliana Smith. — S. fragilis. 
— sphacelata Smith. — S. caprea. 
—  tomenltosa Sering.— S. caprea. 
— iriandra L. — S. amygdalina. 
—  uliginosa Willd. — S. aurita. 
—  ulmifolia Thuill. — S. caprea. 
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—  Villarsiana Willd. — S. amygdalina. 
—  viminalis Z. II. 647. 
—  vitellina Z. II. 639. 

Salsola arenaria W. et . I. 442. 
* — spinosa Lam. — S. 'Tragus. 

—  '[ragus Z. I. 442. 
Salvia gumetorum Bess. — S. pratensis. 
—  nemorosa .L. — S. sylvestris. 
— pratensis £L. I. 144. 
— sylvestris Z. I. 145. 
— verticillata Z. I. 146. 

Sambueus Ebulus L. I. 538. 
— nigra Z. I. 539. 
— racemosa 4. I. 540. 

Sanguisorba officinalis L. I. 326. 
Sanieula europaea FL. I. 467. 

— . officinarum Vaill. — S. europaea. 
Saponaria /astigziata Lam. — Gypsophila fastigiata. 

— muralis Lam. — Gypsophila muralis. 
— officinalis Z. I. 669. 

Sarothamnus vulgaris Winm. — Cytisus scoparius. 
Satyrium conopseum Wahlenb. — Gymnadenia conopsea. 

— repens L. —- Goodyera repens. 
— . spirale Hoffm. — Spiranthes autumnalis. 

Saxifraga //ava Lam. — S. Hirculus. 
-— granulata Z. I. 663. 
— Hirculus Z. I. 666. 
— lutea Gilib. — S. Hirculus. 
— tridactyhites Z. T. 664. 

Seabiosa arvensis L. — Knautia arvensis. 
—— australis Wulf. — S. inflexa. 
-— Columbaria £L. I. 296. 
-—- inflexa A7uÁ I. 299. 
-— ochroleuca L. I. 297. 
— succisa £L. T. 298. 
-— sylvatica .L. — Knautia sylvatica. 

Scandiz Anthriscus L. — Anthriscus vulgaris- 
-— . bulbosa fioth. — Chaerophyllum bulbosum. 
— . Cerefolium L. — Authriscus Cerefolium. 
— . hirsuta Scop. — Chaerophyllum hirsutum. 
— . temula lith. — Chaerophyllum temulum. 
— . tinctoria Scop. — Chaerophyllum aromaticum. 

Schedonerus elatior P. et S. — Bromus elatior. 
— inermis [i. et S. — Bromus inermis. 
— pratensis Fi. et S. — Bromus pratensis. 
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Scheuehzeria palustris L. I. 589. 
-— pseudo- Asphodelus Scop. — Tofieldia palustris. 

Schoenus albus .L. — Rhynchospora alba. : 
— compressus L. — Scirpus caricinus. 
— Maríscus L. — Cladium germanicum. 

Schollera Oxycoccus Hoth. — Oxycoccus palustris. 
Soinpus acicularis Z. I. 175. | 

Baeothryon Z. I. 170. 
capitatus Schreb. — S. ovatus. 
caricinus ScZrad. l. 110. 
caricis Retz. — S. caricinus. 
Compressus Pers. — S. caricinus. 
cyperoides Lum. — S. maritimus. 
lacustris L. I. 171.- 
maritimus £L. I. 173. 
ovatus Ziot/. I. 169. 
palustris Z. I. 168. 
sylvaticus Z. I. 174. 

Seleranthus annuus Z.. I. 661. 
— perennis Z. I. 662, 

Scorpius spinosus Mónch. — Genista germanica. 
Scorzonera angustifolia Wigg. — S. humilis. 

autumnalis Lam.— Apargia autumnalis. 
denticulata Lam. — S. hispanica. 
edulis Mónch. — S. hispanica. 
hispanica £L. II. 486. 
humilis Z. Il. 484. 
lanata Schrank. — S. humilis. 
nervosa Pers. — S. humilis. 
plantaginea Schleich. — S. humilis. 
purpurea £. Il. 485. 
rosea W. et K. — S. purpurea. 
sativa Gater. — S. hispanica. 

Scorzoneroides autumnalis Mónch. — Npargia autumnalis. 
Seribaea divaricata Flor. wet. — Cucubalus bacceiferus. 
erant aquatica Z. Il. 127. 

nodosa 4. II. 126. 
Seutellaria galericulata JL. II. 10. 

— hastifolia £. IT. 71. 
Secale cereale 7. I. 281. 
Sedum acre 7. I. 109. 

— . albicans B. et F. — S. Telephium. 
sexangulare £L. 1. 110. 
tectorum Scop. — Sempervivum tectorum. 
Telephium Z. I. 708. 
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—  friphyllum B. et F. — S. Telephium. 
—  . villosum L. I. 711. 
— . vulgare B. et F. — S. Telephium. 

Selinum a/saticum Crantz. — Peucedanum alsaticum. 
— . Anethum lioth. — Anethum graveolens. 
— . Angelica Fioth. — Angelica sylvestris. 
—  angulatum Lain. — S. GCarvifolia. 
— . QGervaria L. — Peucedanum Cervaria. 
— . dimidiatum DC. — Seseli coloratum. 
— . glaucum Lam. — Peucedanum Cervaria. 
— . Oreoselinum Scop. — Peucedanum Oreoselinum. 
— . palustre L. — Peucedanum sylvestre. 
— Pastinaca Crantz. — Pastinaca sativa. 
— . sylvestre Crantz. — Angelica sylvestris. 
— . sglvestre L. — Peucedanum sylvestre. 

Sempervivum hirtum Z. I. 790. 
— tectorum Z. I. 719. 

Senckenbergia ruderalis Flor. wet. — Lepidium ruderale. 
Senecio aurantiacus Lessing. — Cineraria aurantiaca. 

— . erucaefolius var. tenuifol. DC. — S. tenuifolius. 
—  Jacobaea Z.. Il. 415. 
— . Jacquinianus FRieichb. — S. nemorensis. 
— nemorensis Z. Il. 412. 
— .  paludosus Z. II. 410. 
— palustris DC. — Cineraria palustris. 
— miparius Wallr. — S. paludosus. 
— Sarracenicus Z. If. 413. 
— . squalidus Krock. — S. tenuifolius. 
— Sylvaticus Z. Il. 409. 
— tenuifolius Jacqu. Il. 416. 
—  . vernalis W. e£ K. II. 414. 
— .  viscosus 4. II. 408. 
—  .. vulgaris L. II. 407. 

ASerapias Helleborine « L. — Epipactis latifolia. 
.—  latifolia L. — Epipactis latifolia. 
—  . Loeselii Hoffin. — Liparis Loeselii. 
--  longifolia L. — Epipactis palustris. 
— midus avis Sw. — Neottia nidus avis. 
— evdla Sw. — Neottia latifolia. 
— palustris Scop. — Epipactis palustris. 

spiralis Scop. — Spiranthes autumnalis. 
Serpyllum vulgare Vaill. — 'Thymus Serpyllum. 
Serratula azvensis L. — Cirsium arvense. 

— indivisa Poir. — S. tinctoria. 
— oleracea Poir. — Cirsium oleraceum. 
— pumáila. Thor. — S. tinctoria. 

93 



138 

— tinctoria L. lI. 345. 
Seseli Aegopodium Scop. — Aegopodium Podagraria. 
— annuum L. — S. coloratum. 
—  bienne Crantz. — S. coloratum. 
-— (Carum Scop. — Carum Carvi. 
— — Carví DC. — Carum Carvi. 
— . coloratum Ehrh. I. 487. 
— . dubium Schk. — Cnidium venosum. 
— . Falcaria Crantz. —- Falcaria Rivini. 
—  graveolens Scop. — Apium graveolens. 
—  Libanotis Koch. — Libanotis vulgaris. 
— purpureum Gilib. — S. coloratum. 
—  selinoides Bess. — Cnidium venosum. 
—  wvenosum Hoffm. — Cnidium venosum. 

Setaría glauca P. de B. — Panicum glaucum. 
—  iétalica P. de B. — Panicum italicum. 
—  verticillata P. de B. — Panicum verticillatum. 
— viridis P. de B. — Panicum viride. 

Sherardia arvensis L. I. 301. 
Silene Armeria Z. I. 679. 

— . baccifera Roth. — Cucubalus bacciferus. 
— . chlorantha Z4. I. 679. 
— inflata Smith. — I. 611. 
—. noctiflora L. I. 682. 
— putans. L.-081. 
—  Otites Pers. — I. 678. 
— tatarica Pers. I. 680. 
—  umbellata Gilib. — S. Armeria. 

Silybum maculatum Mónch. — S. marianum. 
— marianum Gaert. — Il. 347. 

Sinapi rapifolia Vaill. — Sinapis nigra. 
Sinapis alba 2. II. 193. 

—  . arvensis Z. II. 191. 
— . Napus Brot. — Brassica Napus. 
— . nigra £L. II. 192. 
— . ARapu Brot. — Brassica Rapa. 
—  tenuifolia Ri. Br. — Diplotaxis tenuifolia. 
— . tuberosa Poir. — Brassica Rapa. 

Sinapistrum arvense Spach. — Sinapis arvensis. 
Sison Anisum Spren. — Pimpinella Anisum. 
—  Podagraria Spren. — Aegopodium Podagraria. 

Sisymbrella sylvestris Spach. — Nasturtium sylvestre. 
Sisymbrium acre Lam. — Diplotaxis tenuifolia. 

— . Alliaria Scop. — Alliaria officinalis. 
—  amphibium .L. — Nasturtium amphibium. 
—  amphibium aquaticum Krock.— Nasturtium amphibium. 
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—  amphibium Linnaei Kroci. — Nasturtium palustre. 
—  amphibium terrestre Krock. — Nasturtium amphibium. 
— . aquaticum Schk. — Nasturtium amphibium. 
— . arenosum L.—- Arabis arenosa. 
— . barbaraefolium Delil. — Nasturtium palustre. 
— . Barbarea Crantz. — Barbarea vulgaris. 
— . eoeruleum Gilib. — Arabis arenosa. 
— . diversifolium Stok. — Nasturtium amphibium. 
— . hürsutum Gilib. — Leptocarpaea Loeseli. : 
— . hispidum Mónch. — Leptocarpaea Loeseli. 
— — hybridum Thuil. — Nasturtium palustre. 
-—-  Jaevigatum Willd. — Diplotaxis tenuifolia. 
— . Loeselii L. — Leptocarpaea Loeselii. 
—  . officinale Scop. — I. 183. 
— . officinarum Erysimum Crantz. — S. officinale. 
— . palustre Poll. — N. palustre. 
— . parvifllorum .Lam. — S. Sophia. 
— . RHoripa Scop. — Nasturtium amphibium. 
—  simplicissimum Lapeyr. — Turritis glabra. 
— . Sophia £L. II. 184. 
—  . stoloniferum Presl. — Nasturtium amphibium. 
— . sylvestre L. — Nasturtium sylvestre. 
— . sylvestre Burm. — Diplotaxis tenuifolia. 
—  tenuifolium L. — Diplotaxis tenuifolia. 
— . tenuifolium Salisb. — S. Sophia. 
— . terrestre Hoffm. — Nasturtium palustre. 
— . Thalianum Gáud. — Arabis Thaliana. 
— . vulgare Pers. — Nasturtium sylvestre. 

Sium angustifolium £. I. 513. 
— annuum loth. — Seseli coloratum. 
—  Apium Hoth. — Apium graveolens. 
—  Fatcaria L. — Falcaria Rivini. 
— Jatifolium £L. I. 512. 
— Sisarum Z. I. 514. 

Solaneae Juss. I. 87. 
Solanum Dulcamara 7. I. 403. 

— . Jumile Bernh. — S. nigrum. 
— . dethale Clus. — Atropa Belladonna. 
— . Lyeopersicum L. — Lycopersicon esculentu m. 
— nigrum Z. I. 405. 
— . scandens Lam. — S. Dulcamara. 
— tuberosum Z. I. 403. 

Solidago a»sustifolia Mill. — Senecio sarracenicus. 
— . minuta L. — S. Virgaurea. 

. — VWirgaurea £L. lI. 402. 
— . vulgaris Lam. — S. Virgaurea. 
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Sonchus arvensis 7. 1I. 462. 
— asper Villar. ll. 461. 
— asper Gaert. — S. oleraceus. 
— . ctiliatus Lam. — S. oleraceus. 
— fallas Wallr. — S. asper. 
— . énfestus Poepp. — S asper. 
— . laevis Villur. — S. oleraceus. 
— Oleraceus L. II. 460. 
—  . oleraceus « DC. — S. oleraceus. 
— . oleraceus 4 et 9 L. — S. asper. . 
—  . oleraceus g DC. — S. asper. 
— palustris £L. II. 463. 
— . spinosus Lam..— S. asper. 
— . wmbellatus Meyer. — S. Asper. 

Sorbus Aucuparia L. — Pyrus Aucuparia. 
— . Malus Crantz. — Pyrus Malus. 
— terminalis Craniz. — Pyrus torminalis. 

Sparganium erectum « L. — S. ramosum. 
— erectum g JL. — S. simplex. 
— ramosum Sith. II. 538. 
— simplex S4. V. 538. 

Spartium pilosum lioth. — Genista pilosa. 
— . scoparium L. — Cytisus scoparius. 
— . linctorsum Roth. — Genista tinctoria. 

Spergula arvensis £L. I. 104. 
— geniculata Pers. — S. arvensis. 
— . glandulosa Dess. — S. nodosa. 
— . macina Weihe. — S. arvensis.- 
— nodosa L. I. 105. 
—  . pentandra 7. 1l. 104. 

Sphondylium Branca Scop. —iHeracleum Sphondylium. 
— Branca-ursina Hoffm. — Heracleum Sphondylium. 

 Spinacia g/abra Miller. — S. oleracea. 
— . 4énermis Mónch. — S. oleracea. 
— Ooleracea 7. lI. 651. 
— . epinosa;Mónch. — S. oleracea. 

Spiraea Aruncus L. 1. 136. 
— . denuduta Presl. — S. Ulmaria. 
— filipendula Z. I. 736. 
— salicifolia Z. I. 139. 
— . Ulmarie 7. I. 738. 

Spiranthes autumnalis Azcz. V. 511. 
Squamaria Orobanche Scop. — Lathraea Squamaria. 
Staehys annua /. 1I. 98. 

—  . Betonica Crantz. — S. recta. 



— Betonica Benth. — Betonica officinalis. 
— . bufonia Thuill. — S. recta. 
—  . germanica 7. II. 100. 
— lanata Crantz. — S. germanica. 
— nervosa Galer. — 8. annua. 
— palustris Z. HI. 96. 
— . procumbens Lam.-—- S. recta. 
— recta £. 1. 99. 
— Sideritis Villar. — S. recta. 
— Ssylvatica Z. li. 97. 
—  . tomentosa Gater. — S. germanica. 

Stutice Armeria L. — Armeria vulgaris. 
—  eapitata Lam. — Armeria vulgaris. 

Stellaria 4/sine Hoff. — S. aquatica. 
— aquatica Pollich 1. 686. - 
— aquatica Scop. — Cerastium aquaticu m. 
— . ciliata Gilib. — S. Holostea. 
— . cordata Gilib. — S. nemorum. 
— . crassifolia ZA. 1. 680. 
— glauca Wither. 1. 685. 
— graminea /.], 684. 
— . gramáinea « L. — S. graminea. 
—  . graminea g L. — S. glauca. 
— Holostea L. I. 683. 
— A lateráflora Krock. — S. aquatica. 
— media Smith. l. 687. 
—  . neglecta DB. et F. — S. media. 
—  . nemorum 4. l. 688. 
— . modosa Scop. — Spergula nodosa. 
—- Palustris lietz. — S. glauca. 
— . peníandra Scop. — Spergula pentandra. 
— . serpyllifolia Scop. — Arenaria serpyllifolia. 

uliginosa Smith. — S. aquatica. 
Stellatae L. — Rubiaceae. 
Stellera Passerina L. — Passerina annua. 
Stramonium foetidum Scop. — Datura Stramonium. 

spinosum Lam. — Datura stramonium. 
Stratiotes aloides L. II. 674. 

-— ensiforimis Gilib. — S. aloides. 
— flwviatilis Vaill. — Hottonia palustris. 

Sturmia Loeselii Rieichb. — Liparis Loeseli:. 
Suecisa pratensis Mónch. — Scabiosa succisa. 
Symphytum officinale Z. 1. 356. 
Synanthereae Cass. — Compositae. 
Syntherisma glabrum Sehrad. — Panicum glabrum. 

— vulgare Schrad. — Panicum sanzuinale. 
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Syringa vulgaris Z. I. 123. 
'Tanacetum Balsamita Z. — II. 381. 

— vulgare Z. 1I. 380. 
Tarazacum commune Cours. — Leontodon Taraxacum. 

— -. dens-leonis Desf. — Leontodon Taraxacum. 
— «Leonftodon Dwumort. — Leontodon Taraxacum. 
— officinale Wiggers. — Leontodon Taraxacum. 

Taxus baccata LL. IT. 678. 
— vulgaris Rich. — 'T. baccata. 

Teesdalia Iberis DC. II. 151: 
— nudicaulis H. Br. — T. Iberis. 

Tetrahit Ladanum Münch. — Galeopsis Ladanum. 
—  nodosum Mónch. — Galeopsis Tetrahit. 

Teucrium — Chamaedrys Z.. HI. 75. 
-— officinale Lam. — 'Y. Chamaedrys. 
— palustre «Lam. — 'T. Scordium. 
-— Scordium Z. II. 76. 

Thalietrum angustifolium Z. II. 36. 
— angustissimum Crantz. — T. angustifolium. 
— aquilegifolium £L. 1I. 33. 
— flavum 2. Il. 35. 
— minus 4. II. 34. 
— mutans Gilib. — 'T. minus. 
— pratense L. — T. flavum. 

'Thesium ebracteatum Zajne I. 435. 
intermedium Bess. — 'T. Linophyllum. 

— Linophyllum L. I 436. 
— . mamonianum Ehrh. — 'Y. Linophyllum. 

'Thlaspi arvense £L. II. 148. 
—  . bursa Spr. — Capsella bursa pastoris. 
— . Bursa pastoris IL. — Capsella bursa pastoris. 
— eampestre L. — Lepidium campestre. 
— J euneatum Stok. — Capsella bursa pastoris. 
— . énfestum Salisb. — Capsella bursa pastoris. 
— . montanum Poir. — Lepidium campestre. 
— . mudicaule « DC. — 'Teesdalia Iberis. 
— . ruwerale Alli. — Lepidium ruderale. 
- sativum Crantz — Lepidium sativum. 
— . tenuifolium Lem. — Lepidium ruderale. 
— vulgatius Vaill. — Lepidium campestre. 

Thlaspidium sativum Spach — Lepidium sativum. 
Thymelaea arvensis Lam. — Passerina annua. 
'Thymus Acinos Z.. II. 62. 

-— canescens Dumort. — 'T. Acinos. 
-— eitriodorus Schreb. — 'T. Serpyllum. 



-— diffusus B. et F. — T. Acinos. 
— epserens Ehrh. — Y. Serpyllum. 
— lanuginosus Schk. — Y. Serpyllum. 
— Serpyllum Z. II. 60. | 
— sylvaticus Bernh. — Clinopodium vulgare. 
— vulgaris Z.. II. 63. 

Thyrsanthus palustris Schrank — Lysimachia thyrsiflora. 
Thysselinum palustre Hoffim. — Peucedanum sylvestre. 
Tilia europaea « IL. — T. platyphylla. j 
—  europaea y L. — T. microphylla. 
— grandifoliu Ekrh. — Y. platyphylla. 
—  microphylla Vez. 1L. 14. 
—  parvifolia Ehrh. — Y. microphylla. 
—  pauciflora Hayn. — 'Y. platyphylia. 
—  platyphylla Scop. II. 13. 
—  ulmifolia Scop. — 'T. mierophylla. 

Tithymalus angustifolius Gilib. — Euphorbia Cyparissias. 
— Cyparissias Vaill. — Euphorbia Cyparissias. 
— helioscopius Vaill. — Euphorbia helioscopia. 
-— palustris Lam. — Euphorbia palustris. 
M Peplus Gaertn. — Euphorbia Peplus. 
- platyphyllus Scop. — Euphorbia platyphylla. 

T'ofieldia a//emaniea Gmel. — T. palustris. 
— palustris DC. 1. 593. ; 

Tordylium Anthriscus .L. — Torilis Anthriscus. 
T'orilis Anthriscus Gme/. 1. 499. 
Tormentilla erecta L. —Potentilla Tormentilla. 

— sylvestris Vaill. — Potentilla Tormentilla. 
Tragopogon porrifolium Z. II. 477. 

— pratense L. I1. 476. 
cx sativum Gater. — 'T. porrifolium. 

Tragoselinum Angelica .Lam. — Aegopodium Podagraria. 
— majus Lam. — Pimpinella magna. 
-— minus Vaill. — Pimpinella Saxifraga. 

"Trapa natans £. I. 317. 
Trichera arvensis Schrad. — Knautia arvensis. 

— . sylvatica Schrad. — Knautia sylvatica. 
Trichodium caninum Schra. — Agrostis canina. 
'Trientalis a/sinaeflore Gilib. — 'T. europaea. 
OSEE europaea LL. I. 606. 

Trifolium agrarium Z. IH. 304. 
— agrarium Poll. — T. procumbens. 
— agrarium aureum Pers. — T. agrarium. 
-- album Crantz — T. montanum. 
— album Loisel. — Melilotus leucantha. 
-— alpestre Z.. II. 301. 
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— alpestre Crantz. — 'T. medium. 
—— altissimum Loisel. — Melilotus leucantha. 
-— arvense £L. Il. 298. 
— aureum Pollich. — 'T. agrarium. 
— bicolor Mónch. — 'T. hybridum. 
— caxpestre Schreb. — 'T. procumbens. 
— dentatum. W. et K. — Melilotus dentata. 
— erectum Poir. — 'T. procumbens. 
— fibrinum Tabern. — Menyanthes trifoliata. 
— filiforme LL. M. 307. 
— flezxuosum Jacqu. — T. medium. 
— fragiferum .. IT. 302. 
— hybridum Z.. 1I. 293. 
— iniermedium .Lapeyr. — 'T. hybridum. 
— Lagopus Neck. — 'T. arvense. 
— Lupinaster L. — Pentaphyllum Lupinaster. 
—— lupulinum Savi. — Medicago lupulina. 
— Luteum « Lam. — T. procumbens. 
— medium Z.. II. 207. 
-- Melilotus officinalis « L. — Melilotus officinalis. 
— Melilotus officinalis g L. — Melilotus leucantha. 
— minus Smith — T. filiforme. 
— montanum Z.. II. 294. 
— officinale Hayn. — Melilotus officinalis. 
— officinale «. Willd. — Melilotus officinalis. 
-— officinale g Willd. — Melilotus leucantha. 
— pratense .,. 1T. 299. 
— procumbens 4. II. 306. 
— procumbens Poll. — TT. filiforme. 
— pseudoprocumbens Gmel. — T. procumbens. 
— repens Z.. II. 202. 
— rubens £L. II. 296. 
— sativum Mill. — T. pratense. 
— spadiceum Z. IT. 305. 
— spadiceum Thuill. — T. procumbens. 
- strepens Crantz. — 'T. agrarium. 
— subulatum Gilib. —'T. montanum. 
— vulgare Hayn. — Melilotus leucantha. 

'Triglochin maritimum L. IL 599. 
— palustre Z. I. 591. - 

Trinorphaea vulgaris Cass. — Erigeron acre. 
'Triodia decumbens P. de B. I. 212. 
Triphylloides nervosa Mónch. — "Trifolium alpestre. 

— pratense Mónch. — "Trifolium pratense. 
Trisetum pubescens H. et S. — Avena pubescens. 
'Tritieum aestivum L. —— T. vulgare. 

— compositum L. — 'T. vulgare. 



'Trollius 

glaucum Desf. — T. repens. 
gracile DC. — Brachypodium pinnatum. 
hybernum L. — 'T. vulgare. 
pinnatum Mónch  — Brachypodium pinnatum. 
polonicum Z. I. 279. 
repens £L. I. 276. 
sativum. Lam. — 'T. vulgare. 
Spelta Z. 1. 280. 
turgidum L. — 'T. vulgare. 
vulgare Villar. — I. 218. 
altissimus Crantz — T. europaeus. 
connivens Mónch. — 'T. europaeus. 
europaeus Z. II. 57. 
globosus Lam. — 'T. europaeus. 
sphaericus Salisb. — T. europaeus. 
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Tunica Carthusianorum Seop. — Dianthus Carthusianorum. 
—  prolifera Scop. — Dianthus prolifer. 

'Turritis arenosa Lapeyr. — Arabis arenosa. 
glabra L. il. 170. 
hirsuta L. —Arabis hirsuta. 
hirsuta Krock. — Arabis hirsuta. 
leucodifolia Vaill. — Erysimum cheiranthoides. 
Loeselii H. Br. — Leptocarpaea Loeselii. 
perfoliata Neck. — 'Y. glabra. 

Tussaca secunda Raf. — Goodyera repens. 
Tussilago Farfara L. II. 365. 

hybrida L. — 'T. Petasites. 
Petasites L. II. 367. 
spuria Ze£z II. 368. 
tomentosa Ehrh. — T. spuria. 
vulgaris Vaill. — T. Farfara. 

'Typha angustifolia L. II. 536. 
— ]atifolia Z. II. 535. 

Ulmaria palustris Mónch — Spiraea Ulmaria. 
Jie campestris Z. I. 437. 

effusa Willd. Y. 439. 
—  octandra Schk. — U. effusa. 
— saliva Du fioi — U. suberosa. 
— . süberosa Zhrh. I. 438. 

tetrandra Schk. — U. suberosa. 

Unbellatie L. — Umbelliferae. 
Umbelliferae Juss. I. 97. 
Urtica dioica L. II. 586. 

— hispida DC. — U. dioica. 
—  4qminor Lam. — U. urens. 
—  urens £L. II. 587. 
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Urticeae Juss. I. 83. 
Utrieularia minor Z. I. 142. 

— vulgaris PL. I. 141. 
Uva ursi procumbens Münch — Arctostaphylos uva-ursi. 
Vaccinium Myrtillus Z. I. 617. 

— Oxycoccus L. — Oxycoccus palustris. 
— punctatum Lam. — V. Vitis 1daea. 
— uliginosum Z. I. 618. 
— vitis idaea L. I. 619, 

Valantia glabra L. — Galium vernum. 
— . Scopolii Bess. — Galium vernum. 

Valeriana dentata Willd. — Valerianella dentata. 
— dioica £L. I. 158. 
— Locusta L. — Vaerisatla olitoria. 
— Locusta à .L. — Valerianella dentata. 
— officinalis L. I. 157. 

Valerianella dentata DC. I. 161. 
— olitoria Mónc Y. 160. 

Veratrum nigrum Z. I. 594. 
Verbascum a/bum Móünch — V. Lychnitis. 

-— Blattaria L. I. 394. 
— blattarioides bam. — V. Blattaria. 
— glabrum Wi/Iid. — V. Blattaria. 

(00m Lychnitis Z. I. 392. 
— nigrum 4.. I. 393. 
— phlomoides .Z.. I. 391. 
— phoeniceum £L. I. 395. 
— ramosissimum DC. — V. Lychnitis. 
— repandum. Willd. — V. Blattaria. 

Thapsus Z. I. 390. 
Ver bena officinalis Z. 11.108. 
Veronica agrestis L.. 1. 134. 

— Anagallis . I. 131. 
— arvensis Z. I. 133. 
— Beccabunga 4. I. 130. 
— Chamaedrys Z. I. 128. 

Clusii Schott. — V. spicata. 
digitata Lam. — V. iriphyllos. 
hederaefolia L. I. 135. 
hybrida L. — V. spicata. 
lstifolia L. 1. 129. 
longifolia .L. I. 125. 
officinalis Z. I. 127. 
orchidea Crantz — V. spicata. 
Pseudochamaedrys Jaeg. — VW. latifolia. SISTI S: 



quadrifolia Schk. — V. longifolia. 
scutellata .L. T. 132. 
serpyllifolia L. I. 126. 
spicata JL. I. 124. 
Teucrium Poll. — V. latifolia. 
triphyllos 5. I. 136. 
verna Z. I. 131. 

Verticillatae L. — Labiatae. . 
Vesica *ig incana Desv. — Berteroa incana. 
Viburnum Opulus Z. I. 536. 

Vicia alba Mónch — VW. sativa. 
angustifolia Hot, M. 211. 
cassubica Z. lI. 2606. 
Cracca L. M. 267. 
dumetorum Z. II. 264. 
Faba LL. — Faba vulgaris. 
foetens Gilib. — V. sylvatica. 
frutescens Gilib. — V. cassubica. 
gemella Crantz — Ervum. tetraspermum. 
gracilis Loisel. — Ervum tetraspermum. 
hirsuta Koch — KErvum hirsutum. 
leucosperma Mónch — V. sativa. 
multiflora Pollich — V. cassubica. 
Orobus DC. — V. cassubica. 
patula Mànch — VN. dumetorum. 
pusilla Mühlenb. — Ervum tetraspermum. 
sativa oth 1I. 269. 
sativa « L. — V. sativa. 
sativa g L. —V. angustifolia. 
sativa angustifolia Sering. — V. angustifolia. 
segetalis Thuill. — V. sativa. 
sepium Z. Il. 212. 
sylvatica L. II. 265. 
tetrasperma Mónch — Ervum tetraspermum. 
villosa Zot^. Il. 265. 

Vicioides sepium Mónch — Vicia sepium. 
sylvatica Mónch — Vicia sylvatica. 

Vignea Heichb. — Carex. 
Vinea minor Z. I. 389. 
Vincetoxicum officinale Mónch — Cynaachuim Vincetoxicum. 

vulgare Schult.—CGynanchum Vincetoxicum. 
Viola alba Bess. — V. odorata. 

apetala Gilib. — V. mirabilis. 
arvensis Murray — V. tricolor. 
canina Z. l. 319. 
inodora Gilib. — V. palustris. 
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— mirabilis L. I. 381. 
— odorata Z. 1. 317. 
— palustris Z. I. 378. 
—  Rüviniana Heichb. — V. canina. 
— sylvestris Lam. — V. canina. 
— tricolor Z. I. 381. 

Virea hastilis Gaert. — Apargia hastilis. 
Viseum album LZ. II. 655. 
Vogelia paniculata Hornem. — Neslia paniculata. 
—  sagittata Medic. — Neslia paniculata. 

Voglera spinosa Flor. wet. — Genista germanica. 
Vulneraria Anthyllis Scop. — Anthyllis Vulneraria. 

— .heterophylla Mónch — Anthyllis Vulneraria. 
— rustica Vaill. — Anthyllis Vulneraria. 

Wigcersia sepium Flor. wet. — Vicia sepium. 
|— — eylvatica Flor. wet. — VXicia sylvatica. 

Xanthium strumarium Z. II. 593. 
-— vulgare Lam. — X. strumarium. 

Xerotium montanum. B. et F. — Gnaphalium montanum. 
Xylosteum dumetorum Mónch — Lonicera Xylosteum. 
Zanniehelia palustris Z. II. 534. 
Zea Mays L. II. 539. 
— vulsaris Miller. — Z. Mays. 

Zornia linearifolia Mónch — Dracocephalum Ruyschiana. 
Zygophyllum Fabago Z. I. 647. 



POLSKIE, NAZWISKA GATUNKOWT. 

Uwagn. Poniewaz jedna i ta sama roslina ma czestokroó kilka osobnych na- 
zwisk, przeto w spisie tym umiesciliémy nietylko nazwiska polskie przy- 
jete wtém dziele, lecz i wszelkie inne, jakoto: 1. Uzywane od pospól- 
stwa w róznych okolicach naszego kraju. 2. Uzywane od ogrodników. 
3. Wyjete z dziela Syreniusza, 4. Z dziel Kluka, Jundzilów i innych 
pisarzy. Wszystkie takie nazwy uwazaja sie tu za synonimy i pochyle- 
mi wybite sa gloskami, znak za$ —  wskazuje gatunek do którego sy- 
nonima nalezy. 

Agrest. — Porzeczka agrest. 
Ajer. — 'Tatarak kalmus. 
Akacya biala II. 281. 
Angielka. — Pszenica zwycezajna jara. . 
Any£. — Biedrzeniec anyz. 
Anyz polny. — Karólek pospolity. 
Aprak. — Tytuü tabaka. , 
Arbuz. — Ogórek arbuz. 
Arcioki. — Karezoch wlaseiwy. 
Arnautka. — Pszenica zwyczajna Jara. 
Aster zalesny II. 400. 
Babka lancetowata I. 392. 
— . piaskowa I. 323. ) 
—  érednia I. 322. 
—  wielka I. 321. 
—  woüna. — Zabieniec babka wodna. 

Bagienko. — Modrzewnica rozmarynowata. 
Bagniea torfowa I. 589. 

Bagno zwyczajne I. 648. 
Bakun. — "Tytuá zwyezajny. 
Baldaszkowe I. 97. 
Banie. — Dynia zwyczajna. 
Ba£abany. — Psianka kartofel. 
Barszez dtugolisciowy I. 523. 

— pospolity 1. 521. 
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Barszezyk. — Oset najezony. 
Barwiea farbierska I. 303. 

—  . wazkolisciowa I. 304. 
— wonna [. 302. 

Barwik. — Barwinek mniejszy. 
Bazanowiec. — 'Tojesc pospolita. 
Beblek. — Rozsiad blotny. 
Benedykt. — Kuklik gozdzikowaty. 
Ber. — Proso ber. 
Berberys zwyczajny I. 551. 
Bero. — Gnidosz wyniosly. 
Bernardynek. — Tojad mordownik. 
Bez ezarny. — B. pospolity. 
— ezerwony. — B. koralowy. 
—  górny. — B. koralowy. 
—  hebd I. 538. 
—  koralowy I. 540. 
— pachngcy. — Lilak pospolity. 
—  pospolity I. 539. 
— turecki. — Lilak pospolity. 
—  wdoski. — Lilak pospolity. 

Bezzgb ezarny. — Mierznica pospolita. 
Biada macica. — Przestep pospolity. 
Bialodrzew. — Topola biala. 
Biedrzeniee any; I. 416. 

-—,. ezarny. — B. pospolity. 
—— pospolity I. 474. 
— wielki I. 474. 

Biedrzyeznik zylkowany I. 486. 
Bielun pospolity 1. 400. 
Bielun. — Lulek pospolity. 
Blekot pospolity I. 493. 
Blekot. — Lulek pospolity. 
DBlekotek. — Swierzabek. 
Blekotekt pospolity. — 'Yrybula lesna. 
Bliznica. — Psianka kartofel. 
Blizniezka wyprostowana I. 180. 
Bluszez zwyezajny 1.431. 
Bluszez. — "Yatarak kalmus. 
Bluszezyk pospolity 1I. 84. 

: - ziemny. — B. pospolity. 
Blagacz. — Wierzbówka klosowa. 
Blawat, blawatek. — Chaber blawatek. 
Blotniea pospolita I. 591. 

— . wiegksza I. 592. 



Bób ko/ski. — B. zwyezajny. 
—  turecki. — Fasola pospolita. 
— zwyezajny II. 273. 

Bober. — Bób zwyezajny. 
Bobowniczek. — Przetaeznik bobowniezek. 
Bobownil. — Przetacznik bobownik. 
Bobrek trójlistny I. 373. 
Boéwina. — Burak zwyezajny. 
Bodziszek blekitny II. 216. 

— blotny II. 217. 
— czerwony Il. 213. 
— kosmaty IT. 219. 
— lesny H. 215. 
— maly II. 220. 
-— $mierdzacy II. 221. 
-—— wielkokielichowy II. 218. 
— zalobny II. 214. 

Borak. — Ogórecznik lekarski. 
Boraz pospolity. -— Ogórecznik lekarsla. 
Borówka. — B. brusznica. 
Borówka brusznica I. 619. 

— . czernica I. 617. 
— . kamioneczka. — B. brusznica. 
— . lochynia I. 618. 
— . Zorawina. — Lórawiia zwyczajna. 

Boule de neige. — Kalina zwyezajna. 
Boze drzewko. — Bylica bozedrzewko. 
Braciszki. — Fiolek trójkolorowy. 
Brat z siosirg. — Fiolek trójkolorowy. 
DBratki. — Fiolek trójkolorowy. 
Brodawnik mléczowaty II. 468. 
Brodobrzanka rozpierzchla I. 249. 
Brokoli. — Kapusta ogrodowa Aa/afior. 
Brokudy. — Kapusta ogrodowa £alafior. 
Brukiew. — Kapusta polna brukzew. 

— . lapornska. — Kapusta polna óruEzew. 
— . szwedzka. — Kapusta polna bru&iew. 

Brunella. — Glowienka pospolita. 
Brusznica. — Borówka brusznica. 
Bryzdzelina. — 'Trzmielina brodawkowata. 
Bryzgulina. — Trzmielina brodawkowata. 
Brzanka mniejsza I. 187. 

— .pastewna I. 186. 
Brzost. — Wiaz brzost. 

Brzoza krzewowata II. 604. 
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—  placzqca. — B. pospolita. 
— pospolita II. 601. 

Bucief. — Okrzyn. 
Buczyna. — Buk pospolity IH. 608. 
Buk pospolity. 
Buk viea 52/2. — Pierwiosnka kluezyki. 

^ — lekarska II. 95. 
— . wodna. — Tredownik wodny. 

Bulwa. — Stonecznik bulwowy. 
Burak zwyczajny l. 440. 
Buraki szwajcarskie. — Burak zwyczajny. 

—  wlasciwe. — Burak zwyezajny. 
Burczak. — Groch zwyezajny. 
Bylica boze drzewko II. 389. 

— draganek II. 388. 
— piolun II. 386. 
— polna II. 384. 
— pospolita II. 383. 

Bylnik. — Bylica pospolita. 
Car ziele. — Podbial lopianowaty. 
Cébula. — Czosnek cébula. 
Cencelia. — Orlik pospolity. 
Centurya mniejsza. — Tysiacznik goryezka. 
Chebd. — Bez hebd. 
Chaber blawatek II..356.- 

— czarniawy Il. 354. 
— lekarski lI. 357. 
— . akowy II. 350. 
— pierzasty II. 354. 
— . wiechowaty.ll. 352. 

wielkokwiatowy II. 351. 
Chezmik. — Tarczyca pospolita. 
Chmiel zwyczajny II. 661. 
Chojka. — Sosna pospolita. 
Choina. — Sosna pospolita. 
Chrobust. — Ostrozen zóltawy. 
Chroscina jagodna. — Maocznica garbarska. 
Chroszez nierównoplatkowy II. 151. 
Chrzan zwyczajny II. 144. 
Ciarki. — Sliwa tarí. 
Cibora rdzawa I. 167. 

—  óltawa I. 166. 
Ciborowate I. 74. 
Ciecioreczka. — Otoczka pospolita. 
Cieciorka. — Otoczka pospolita. 



Ciemierzyca czarna I. 594. 
CiemieZzyk pospolity I. 464. 
Cis zwyczajny Il. 678. 
Ciupka. — Pokrzywa zegawka. 
Cwikia. — Burak zwyezajny. 
Cwikulec. — Trzmielina brodawkowata. 
Cykorya szezerbak II. 492. 

— zwyczajna II. 401. 
Cykuta. — Szaléj jadowity. 
Cynowod. — Orlik pospolity. 
Czarnobyl. — Tojad mordownik. 
Czarnucha Zytna. — Firletka kakol. 
Czarnuszka ogrodowa II. 92. 

- polna II. 21. 
-— rzymska II. 23. 

Czarownica. — Czartawa. 
Czartawa górna I. 148. 

— zwyezajna I. 147. 
Czartoploch. — Poploch pospolity. 
Czariowe zebro. — Dryakiew podgryziona, 
Czabr macierzanka. — Macierzanka pospolita. 
Czechrzyea pospolita. — 'Trybula pospolita. 
Czeczotka. — Brzoza pospolita. 
Czeremcha. — Wisnia czeremcha. 
Czeresnia. — Wisnia trze$nia. 
Czernica. — Borówka czernica. 
Czerniee gronkowy. — C. klosowy. 

— . klosowy IH. 10. 
— Mpluskiewnik II. 10. 

Czerwiee roczny I. 661. 
— irwaly I. 662. 

Czerwien blotna I. 558. 
Czerwieniec goryczka. — Tysiacznik goryczka. 
Czosnaezek lekarski II. 185. 
Czosnek cébula I. 571. 

kanciasty I. 567. 
fuk. — C. walcowaly. 
ogrodowy I. 570. 
pór I. 569. 
rokambut I. 570. 
rynienkowaty I. 566. 
szalotka I. 513. 
szezypiorek I. 572. 
waleowaty I. 567. 
zielonawy I. 568. |-1- Us ue US 

95 
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Czubek turecki, — Chaber lekarski. 

Czworolist pospolity I. 640. 
CzySciec blotny II. 96. 

—  - kutnerowaty II. 100. 
— lesny lH. 97. 
— prosty ll. 99. 
— roczny ll. 98. 

Czyscik. — Niecierpek pospolity. 
Damasceny. — Sliwa zwyczajna. 
Damaszka. — Sliwa zwyezajna. 
Dab gronkowy. — D. zwyczajny. 

.—— -szypulkowy II. 612. 
— zwycezajny II. 610. 
Dabrowka drobnolisciowa II. 72. 

— piramidalna 1I. 13. 
Mee rozlogowa II. 14. 

Denderewa. — Bielun pospolity. 
Deren swidwa I. 315. 

— . wlaseiwy I. 316. 
Draganek. — Byliea draganek. 
Drapacez. — Szezeé barwierska. 
Drok glad. — Janowiec farbierski. 
— holgey. — Janowiec kolacy. 

Dryakiew 2ydleea. — Marzymlodek podbaldaszkowy. 
— górna 1. 206. 
— nagieta I. 299. 
-— podgryziona 1. 298. 
-— polna. — Swierzbnica polna, 
— siarczysta I. 297. 

Dryakwiowate. — Skupione. 
Drzaezka srednia T. 235. 
Drzewianka. — Srebrnik kurze ziele. 
Drzewigroszek czerniejacy II. 254. 

-— rdzawo-zólty II. 255. 
— wiosenny lI. 259. 

Durnica. — Kakolnica roczna. 
Dwuzgqb. — Uczep. 
Dymka. — CGzosnek cébula. 
Dymnica lekarska II. 233. 
BDynia zwyezajna H. 634. 
Dyrsa. — Stoktosa kostrzeba. 

Dziebrenosek pospolity II. 211. 
Dzier«i noc. — Pszenieoc fioletowy. 
Dziendziera. — Bielun pospolity. 



199 

Dziewanna czarna. — D. pospolita. 
— gladka I. 394. 
— lekarska I. 390. 
— mniejsza I. 392. 
— pospolita T. 393. 
— purpurowa I. 395. 
— wielkokwiatowa I. 391. 

Dziewieciornik pospolity I. 541. 
Dziewigésil bialy. — Kasina nizka. 
Dziewiosil. — Oman wielki. 
Dziegcieling. — Lucerna dziecielinà. 
Dziecielina. — Macierzanka pospolita. 
Dziecielinka. — Koniczyua rozeslana. 
Dziedzierzawa. — Bielun pospolity. 
Dziegiel zwyczajny I. 519. 
Dziurawiee ezworoboczny II. 319. 

—- górny II. 320. 
— pospolity 1I. 317. 
— rozpostarty II. 322. 

Dzwonek brzoskwiniowaty I. 415. 
— drobnokwiatowy I. 417. 
—  Jednostronny I. 419. 
— kosmaty I. 421. 
— liliowaty I. 416. 
— okragtolisciowy I. 413. 
— rozpierzchly I. 414. 
— skupiony I. 422. 
— sybery]ski I. 423. 
-— wielkokwiatowy I. 420. 

Dzwonki panny Mari. — Dziurawiec pospolity. 
Endywia. — Cykorya szezerbak. 
Esparceta. — Rze$nia sparceta. 
Estragon. — Bylica draganek. 
Fankul koper wloski I. 480. 
Farbownik. — Urzet farbierska. 
Farbownik lekarski. — Miodunka lekarska. 
Fasola karlowata II. 250. 

-— pospolita H. 248. 
—  lycezkowa. — F. pospolita. 
—  wielokwiatowa Il. 249. 

Fiolek blotny I. 318. 
— . drobnokwiatowy I. 381. 
—  dzki I. 319. 
— . pachnacy I. 377. 
—  polny. — F. trójkolorowy. 
—  trójkolorowy I. 381. 
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Fiolki marcowe. — Fiolek pachnacy. 
Firletka biala I. 700. 

— kakol I. 702. 
— ]leénal. 101. 
—  . poszarpana I. 702. 
— smolka I. 699. 

Fryzurka. — Kapusta ogrodowa 2405£a. 
Funtówki. — Psianka kartofel. 
Gab. — Wiaz dlugoszypulkowy. 
Gabina. — Wiaz dlugoszypulkowy. 
Gajowiee zólty II. 94. 
Galarepa. — Kapusta ogrodowa £alarepa. 
Galucha koíiski koper I. 485. 
Gawenda. — Aster zalesny. 
Gesia stopa. — Komosa. 
Gesia stopa. — Serdecznik pospolity. 
Gesi polej. — Tojesc rozeslana. 
Gesie dapi. — Gwiazdosz pospolity. 
Gesiówka galezista II. 173. 

-— kosmata Il. 172. 
— piaskowa II. 174. 

Giersz. — Galucha koüski koper. 
Glistewnik. — Psianka slodkogorz. 
Glistewnik jaskólcze ziele 1I. 1. 
Glinki. — Psianka kartofel. 
Glglbiki krakowskie. — Salata ogrodowa. 
Glodek wiosnowy. — Wiosnówka pospolita. 
Glog jednoslupkowy I. 735. 
—  pospolity I. 734. 

Glowacze. — i&onopie zwyezajne zeüs£. 
Glowienka pospolita iI. 65. 

— wielkokwiatowa II. 66. 
Gnidosz blotny II. 116. 

— . lesny lf. 116. 
— wyniosly II. 117. 

Gnieznik bezlistny 1I. 515. 
—  . dwulisciowy II. 514. 

Goigbki. — 'Tojad mordownik. 
Gorezyca biala II. 193. 

— ezarna II. 192. 
— polna 1I. 191. 

Gorezyeznik ezoszaczek. — Czosnaezek lekarski. 
— drobnokwiatowy II. 187. 

Goryezel szorstka II. 479. 
Goryczka. — 'Tysiaeznik goryczka. 



Goryezka krzyzowa I. 459. 
— lakowa I. 461. 
i plucowa. — G. wazkolisciowa. 
— rzesowata I. 462. 
— wazkolisciowa I. 458. 

Goryeznik pospolity II. 167. 
Gorzykiwiat. — Milek wiosenny. 
Gorysz lesny I. 532. 

— .. rozwarty I. 531. 
— siny I. 530. 
—  ióltawy I. 528. 

Gojnik. — Gwiazdosz pospolity. 
Gozdzieniee okregowy I. 433. 
Gozdzik frenzlowaty I. 674. 

— . glówkowaty 1. 672. 
— . Jednokwiatowy I. 675. 
- kartuzek I. 671. 
— kosmaty I. 670. 
— kropkowany I. 673. 
— .piaskowy I. 113. 

Gozdzikowate I. 107. 
Grab pospolity 1I. 605. 
Grabina. — Grab pospolity. 
Grabówki. — Psianka kartofel. 
Grazel zóity II. 8. 
Groch paldaszkowy. — G. zwyczajuy. 

—. Bury. — G. zwyezajny. 
—  eukrowy. — G. zwyezajny. 

karlik. — G. zwyezajny. 
kardlowaty. — G. zwycza]ny. 
kwadratowy. — G. zwyeza]ny. 

—  miemiecki. — Fasola pospolita. 
—  szablasty. — Fasola pospolita. 
—  turecki. — Fasola pospolita. 
—  warmijski. — G. zwyezajny. 
—  wielcowy. — G. zwyezajny. 
—  wilezy. — Traganek lukrecyowy. 
— zwyezainy IL. 25i. 

Grochowe drzewo amerykariskie. — Akacya biala. 
Groinówki. -— Szparag zwyezajny. 
Gromowy korzen. — Szparag zwyczajny. 
Groszek zajeezy. — W yka pastewna. 
Groszkowate 1. 104. 
Grusza zwyezajna I. 129. 

— . jabloi I. 731. 
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— yarzebina I. 132. 
— . klonowa I. 733. 
— . oegrodowa. — Gr. dzik. zwyczajna. 

Gruszyezka paldaszkowata. — Pomocnik baldaszkowy. 
— Jednokwiatowa. — Zimozielon Jednokwiatowy. 
-— Jednostronna I. 652. 
— mniejsza I. 651. 
— okragloli$ciowa I. 650. 

Gryka. — Rdest gryka. 
Grzebieniea pospolita I. 933. 
Grzybien bialy II. 7. 

— Z0dfy..— Grazel zólty. 
Grzybienie male. — Labisciek pospolity. 
Gwiazdki wodne. — Rzesl wiosenna. 
Gwiazdnica. — Muchotrzew. 
Gwiazdosz polny I. 329. 

— pospolity I. 327. 
Harbuz. — Ogórek arbuz. 
Hebd. — Bez hebd. 
Hejnik. — Rumian farbierska. 
Hreezka. — Rdest gryka. 
Jablka ziemne. — Slonecznik bulwowy. 
Jablko miloscz. — Pomidor jadalny. 

—  elole. — Pomidor jadalny. 
Jablonka. — Gruszyczka okraglolisciowa. 
Jablori. — Grusza Jablor. 
Jagienki. — Kocanka piaskowa. 
Jagla. — Proso zwyczajne. 
Jagody ezarne. — Borówka czernica. 
—  ezerwone..— Poziomka zwyezajna. 
— . jarzgbinowe. — Grusza Jarzebina. 

Jakubek. — Marzymlodek podbaldaszkowy. 
Jalowiee pospolity II. 675. 
Janowiee farbierski 1I. 239. 

—— kolacy II. 23. 
— kosmaty II. 238. 

Jara. — Lyto zwyezajne jare. ! 
Jarka, amerykadska. — Pszenica polska. 
Jarmuz. — Kapusta ogrodowa jazmuz. 
Jarzebina. — Grusza Jarzebina. 
Jarzmianka wieksza I. 468. 
Jasieniee pospolity I. 411. 
Jaskier glówkowy II. 52. 

— Jadowity lI. 46. 
— kosmaty II. 50. 



— lezacy ll. 44. 
— ostry II. 48. 
— plomieüczyk II. 43. 
— polny II. 53. 
— . rozlogowy II. 51. 
— róinolis$ciowy 1I. 45. 
—  (rgdowy. — Ziarnoplon wiosenny. 
— . wielki II. 42. 
— . wielkokwiatowy II. 49. 
— . wodny ll. 39. 

ziarnoptlon. — Ziarnoplon wiosenny. 
Jaskrowate I. 114. 

Jasnota biala II. 86. 
— otulona II. 88. 
— plamista II. 85. 
— . purpurowa lI. 8T. 

Jastrun pospolity II. 423. 

jesueaguec baldaszkowy lI. 458. 
bukietowy lI. 448. 

— dlugorozlogowy II. 452. 
- kosmaezek II. 447. 
- lesny lI. 455. 
a liscisty II. 457. 
rS lakowy M. 450. 
s murowy lI. 454. 
x otulony Il. 456. 
"T pagórkowy II. 449. 
x szorstki 1I. 459. 
— wybiegly II. 451. 

Jawor. — Klon Jaworowy. 
Jawor. — Glóg jednoslupkowy. 
Jedlina. — Jodla éwierk. 
Jedna jagoda. -—— Czworolist. 
Jednolist. — Majownik dwulisciowy. 
Jegla. — Jodla $wierk. 
Jegling. — Jodla $wierk. 
Jemiola zwyczajna II. 655. 
Jesion pospolity I. 149. 
Jezierza wieksza II. 533. 
Jezoglówka galezista 1I. 537. 

- pojedyneza 1I. 538. 
Jezyna. — Malina jezyna. 
Jeezmien angielski. — J. dwurzedowy. 

— br odaty. — J. pawi. 
— brunswicki, — J. dwurzedowy. 
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Ux ezterorzedowy. — J. zwyczajny. 
— dwurzedowy I. 286. a 
— . dwurzedowy nagi. — 3. dwürzedowy. 
— mady. — J. zwyeza]ny. 
— m3/si. — J. plonny. 
— miebieski. — J. dwurzedowy nagi. 
— . pawil. 287. ! 
— piramidainy. — J. pawi. 
—  plonny I. 288. 
— . ranny. — J. dwurzedowy. 
— ryzowy. — J. paw. 
— . szesciorzedowy 1. 286. 
— wachlarzowaly. — J. pawi. 
—- wielki. — J. dwurzedowy. 
cm zünowy. — J. szesciorzedowy. 
-—— zwyczajny I. 285. 
— zwyezajny ezarny. — J.zwycezajny. 
— ' gwyezaqjny nagi. — J. zwyezajny. 
— 2wyezapiy ryzowy. — J. zwyezajny. 

Jgezmionka piaskowa. — Wydmuchrzyca piaskowa. 
Jezyezki psie. — Ostrzen lekarski. 
Iglaste I. 80. 
Ihinowna. — 'lawula szerokolisciowa. 
Indyczka. — Krzyzownica pospolita. 

— Jodla &wierk II. 623. 
—  wlasciwa II. 625. 

Judra. — Lnianka siewna. 
Iwa. — Wierzba iwa. 
Izgrzyea schylona I. 212. 
Kaciufi. — Koniczyna polna. 
Kaczyniec. — Bobrek trójlistny. 
Kaczyniec blotny II. 56. 
Kalafior. — Kapusta ogrodowa kalafior. 
Kalarepa.— Kapusta ogrodowa kalarepa. 
Kaletki. — 'Tobolki polne. 
Kalina ;/osta. — Berberys zwyezajny. 

—  zwyczajna I. 536. 
Kalmus. — Tatarak kalmus. 
Kamioneezka. — Borówka brusznica. 
Kamionka. — Malina kamionka. 
Kamyezki. — Tawula glówkorodna. 
Kania przedza. — Kamionka pospolita. 
Kanianka pospolita I. 333. 
Kantalupa. — Ogórek melon. 
Kanufior. — Wrotycz piwonia. 
Kapturki niebieskie. — Tojad mordownik. 



Kapusta 5ruxelska — K. ogrodowa wZoska. 
— . fryzurka — K. ogrodowa. 
— . gdowiasta — K. ogrodowa. 
—  . Jjarmu£ — K. ogrodowa. 
— . kalafior — K. ogrodowa. 
— . kalarepa — K. ogrodowa. 
—  . kwiatowa — K. ogrodowa £alafior. 
— ogrodowa II. 195. 
— . olejna — K. polna. 

-— . pastewna — K. ogrodowa. 
— Ppolna II. 198. 
— rzepa II. 200. 
— rzepak letni If. 203. 
—  . rzepak zimowy 1I. 201. 

sabaudka — K. ogrodowa. 
sawojka — K. ogrodowa. 
wloska — K. ogrodowa. 

— zajgeza — Szczawik zajeezy. 
—  . zezielona — K. ogrodowa. 

Aapustnik — Kapusta polna o/ejna. 
Karafiot — Kapusta ogrodowa £a/afior. 
Karbieniee pospolity I. 143. 
Akarcioki — Karczoch wlasciwy. 
Karezoeh kard II. 324. 

— wlasciwy II. 325. 
Kard — Karczoch kard. 
Kardy benedykty — Chaber lekarsla. 
Karlik — Groch zwyezajny karlowaty. 
Karmnik lezacy I. 343. 
Karólek pospolity T. 478. 
Karotka — Marchew zwyezajna. 
Karpiele — Kapusta polna brauKkéew. 
Kartofel — Psianka kartofel. 
Kartuzek — Gozdzik kartuzek. 
Kasztan dzikti — K. zwyezajny. 

— . gorzki — K. zwyczajny 
— . kReüski — K. zwyczajny. 
— . zwyczajny I. 607. 

Áhawak — '"Topola piramidalna. 
Kawon — Ogórek arbuz. 
Kgkol — Firletka kakol. 
Kakolnica roczna I. 272. 
DeD8E trwala I. 211. 

Kakoinica — Firletka kakol. 

Kasina nizka II. 336. 

96 
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— pospolita II. 335. 
Kichawiec — Krwawnik pilkowany. 
Kierbel — Trybula ogrodowa. 
Kierwel — 'Trybula ogrodowa. 
Klon 74;or — K. jaworowy. 

—  jaworowy I. 623. 
—  krzewowy l. 625. 
—  zwyezajny I. 624. 

Kluczyki — Pierwiosnka kluczyki. 
Klobuezka pospolita I. 499. 
Klo€ wiechowata I. 153. 
Klosówka miekka I. 261. 

— pastewna — Wysypka pastewna. 
— welnista I. 262. 

Klosowniea pierzasta I. 274. 
Kmin polny — Karólek pospolity. 
Kniec — Kaczyniec blotny. 
Kocanka bagnowa II. 374. 

— blado-zólta II. 313. 
— dwudzielna II. 315. 
— górna II. 317. 
— lesna II. 372. 

piaskowa II. 370. 
polna II. 378. 
ukwap 1I. 378. 

— iolta — K. piaskowa. 
Koci ogon — Brzanka muiejsza. 
Koci pysk — Poziewnik. 
Kocia migta — Szanta zwyczajna. 
Kocie lapki — Kocanka piaskowa. 
Kokoryez lekarski — Dymnica lekarska. 

-— pelny 1I. 229. 
— wydrazony II. 231. 

Kokoryezka — Konwalia kanciasta. 
Kolandra lub £olgdra — Kolender ogrodowy. 
Koleowój zwyezajny I. 407. 
Kolender ogrodowy I. 490. 
Kolnik — Kapusta polna o/ejna. 
Kolza — Kapusta polna o/ejna. 
Koéko — Wilezomlecz pilkowany. 
Kodowiej — Ozypalka szerokolisciowa. 
Ko£owrot mniejszy — Wilczomlécz szezuplolisciowy. 
Komonica — Dryakiew podgryziona. 
Komonica pospolita II. 278. 
Komosa biala T. 446. 



e czerwonawa I. 445. 
—— kwinoa I. 447. 
— murowa I. 446. 
-— sina I. 449. 
-— $mierdzaca I. 450. 
— strzalkowata I. 443. 
— . trójkatna I. 444. 
-- wielkolisciowa I. 448. 
— wieloziarnowa I. 451. 
— wonna I. 449. 

Koniezyna 5i2/a — K. rozeslana. 
— ezerwona — K. lakowa. 

dwuktosowa II. 301. 
-— górna II. 294. 
-—- Ikotki — K. polna. 
-— lezaca II. 306. 
— lakowa 1I. 299. 
— mieszana II. 293. 

nitkowata II. 307. 
us nostrzyk bialy — Nostrzyk bialy. 
" nosirzyk Zoity — Nostrzyk zólty. 
E pasiewna — K. lakowa. 

pogieta II. 297. 
— polna II. 298. 
— poziomkowata Il. 302. 
— rdzawa II. 305. 
s rozeslana II. 292. 
— wielka fI. 296. 

zólta II. 304. 
Konopie zwyczajne II. 659. 

Konwalia czteroprecitowa — Majownik 2lisciowy. 
— dwulistna — K. wonna. 
— kariciasta I. 555. 
— okregowa lI. 55. 
— wielkokwiatowa I. 550. 
— wonna I. 554. 

Koper koriski — Galucha koriski koper. 

— 

ogrodowy I. 521. 
i4oski — Fankul koper wloski. 
wodny — Galucha koüiski koper. 

Koprownik czerwonawy I. 487. 
Kopytnik pospolity I. 711. 
Korbacz — Tytuá pospolity. 
Korripka — Wisnia ezeremcha. 
Korniszony — Ogórek zwyezajny. 
Korzeniówka leina — K. zwyczajna. 
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— pasorzytna — K. zwyczajna. 

— zwyeza]na I. 645. 

Korzen ezarny. — Czerniec klosowy. 

Korzen serdeczny — Gorysz siny. 

Korzonki cukrowe — Marek cukrowy. 

Korzonki owsiane — Kozibrod ogrodow y. 

Kosaciee blotay I. 162. 
— lesny wonny — K. syberyjski. 

— syberyjski I. 163. 

Kosacz — Kosaciec blotny. | 

Kosatka blotna I. 593. 
Koscianka — Malina kamionka. 

Koscieniec piecioprecikowy I. 695. 
— podtuznoliscio wy I. 695. 

— pospolity I. 694. 

— wielkokwiatowy I. 697. 

— woduny Ll. 698.  ' 

Kosmaczek — Jastrzebiec kosmaczek. 

Kosmatek szerokolisciowy I. 586. 
— wazkolisciowy I. 587. 

Kastrzeba — Stoklosa kostrzeba. 

 Kostrzewa — Stoklosa kostrzeba. 

Kostrzewa czerwonawa I. 230. 

— lesna — Stoklosa lesna. 

— leqca — Vzgrzyca schylona. 

— manniana — Manna jadalna. 

owcza I. 2206. 

— sina I. 228. 
— . Szczuplolisciowa 1. 2271. 

— twardawa lI. 229. 

Kosztywal — Lywokost lekarski. 

Koszyszko — Witulka zwyczajna. 

Koslazek kapturkowaty II. 507. 
— szczuplolisciowy 1I. 505. 

Kotewka orzech wodny I. 317. 
— plywajaqca — K. orzech wodny. 

Kotewki wodne — Kotewka orzech wodny. 

Kotki — Koniczyna polna. 

Kotkowe I. 81. 
Kozia broda — Yawula szerokolisciowa. 

 Kozia bródka — Smialek siwy. 

Koziabródka — Kozibrod lakowy. 

Kozia stopa — Podagrycznik pospolity. 

Kozibrod 1akowy II. 476. 
— ogrodowy II. 4T. 

Koziedek blekitny — Wielosil blekitny. 



Kozioroiec dziecielina — Lucerna dziecielina. 
— polny — Lucerna pastewna. 

Koziróg chitski — Kolcowó] zwyczajny. 
Kozlek lekarski I. 157. 

— . rozdzielnokwiatowy I. 158. 
— . salatka — Roszpunka jarzynna. 

Krap — Marzana farbierska. 
Kreezynka jesienna II. 511. 
Krokosz farbierski II. 348. 
Króllilia — Lilia zlotoglów. 
Kropidlo — Tawula glówkorodna. 
"Krówka — Konwalia kaüciasta. 
Kruszezyk blotny. II. 513. 

—— szerokolistny II. 512. 
Kruszyna — Szaklak kruszyna. 
Krwawniea pospolita I. 13. 

— szczuploli$ciowa I. 716. 
-Krwawnik pilkowany II. 432. 

— pospolity HI. 434. 
Krwisci3g lekarski I. 326. 
Krytka — Kapusta rzepa podZugowata. 
Krzecina pospolita II. 102. 
Krzewica — Lyto zwyezajne &rzewiste. 
Krzyca — "Lyto zwyezajne &rzewiste. 
Krzywoszyj polny — Miodunka polna. 
Krzyzowe I. 108. 
Krzyzownica gorzka 1I. 235. 

— pospolita II. 234. 
Kucutka — Welnianka wazkolisciowa. 
Kuczmnerka — Marek cukrowy. 
Kukawka, — Storezyk wielkokwiatowy. 
Kuklik gozdzikowaty I. 163. 

— . zwisly I. 164. 
Kukuba mak pienisty. — Lepnica skrzypka. 

— (tatarska. — Lepnica gestolisciowa. 
—  usznica. — Lepnica drobnokwiato wa. 

Kukurydza zwyezajna II. 534. 
Kupalnik pospolity. — Pomornik lekarski. 
Kurbasy. — Dynia zwyeza]na. 
Kurdwanek. — Bluszczyk pospolity. 
Kurza noga. — Portulaka zwycza]na. 

—  slopa. — Proso jednostronne. 
Kurze ziele. — Srebrnik kurze ziele. 
Kurzymor. — Kurzyslad ezerwony. 
Kurzyslad blekitny I. 365. 
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— czerwony I. 364. 
Kurzyslep. — Muchotrzew wlaseiwy. 
Kurzyslep pospolily. — Kurzyslad ezerwony. 
Kwasnica. — Berberys zwyezajny. 
Kwasnica szezawik. — Szczawik zajeczy. 
Kwiat $. Trójcy. — Fiolek trójkolorowy. 
Kwinoa. — Komosa kwinoa. 
Lanka. — Konwalia wonna. 
Lanuszka. — Konwalia wonna. 
Lebioda blyszczaca I. 452. 

— ogrodowa I. 452. 
— . rozlozysta I. 453. 
— szaral. 454. 
— wazkolisciowa I. 455. 

Lehbiodka majeran II. 107. 
— pospolita II. 106. 

Lebiodowate I. 83. 
Len 5ia/y. — L. lakowy. 
— lakowy I. 347. 
— maly. — Lenek galezisty. 
— maltki bozéj. — Lnica pospolita. 
—  iólty I. 544. 
— zwycezajny I. 546. 
Lenek galezisty I. 341. 
Leniee bezprzysadkowy I. 435. 

— ]nianolisciowy 1l. 436. 
Lepezyca lezaca I. 354. 
Lepezyca — Przytulia lepezyca. 
Lepieznik — Podbial lopianowaty. 
Lepnica baldaszkowa I. 679. 

— . drobnokwiatowa I. 678. 
— . dwudzielna I. 682, 
— gestolisciowa I. 680. 
— . skrzypka I. 617. 
— gielonawa I. 679. 
— zwisla I. 681. 

Lepnik najezony I. 348. 
Leszezyna pospolita II. 599. 
Ledzian — W yka pastewna. 
Ledzwian blotny II. 261. 

ze glówkowy ll. 258. 
— lesny II. 259. 
— lakowy II. 256. 
— siewny 1I. 262. 
— szerokolisciowy 1I. 260. 

Liczydlo — Konwalia wielokwiatowa. 
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Lilak pospolity I. 123. 
Lilia wodna biada — Grzybien bialy. 
Lilia za»ojek — L. zlotoglów. 
— . glotoglów I. 510. 

JLünak — Wiaz dlugoszypulkowy. 
Lipa wielkolisciowa II. 13. 
—  zwyezajna lI. 14. 

Lipiennik trójzraniasty II. 518. 
Lisi ogon — W yezyniec lakowy. 
Lnianka siewna II. 146. | 

— wiechowata — Oedka wiechowata. 

Lnica bluszezykowata II. 122. 
— . mniejsza II. 123. 
— o oszczepowata II. 123. 
— pospolita II. 124. 

Lodówka — Pszenica zwyezajna 7ara. 
Lubaszka — Sliwa lubaszka. 
Lubezna iglica — Wilzyna ciernista. 
Lubezna wéoska — Janowiec farbierski. 
Lucerna chmielowata II. 282. 

— ddziecielina II. 283. 
|  -— pastewna Il. 284. 
Lulek pospolity I. 397. 
—  Ssiarezysty I. 398. 

Egezen — Ro$wita baldaszkowa. 
£Loboda — Lebioda ogrodowa. 
Loboda psia — Komosa $mierdzaca. 
Lochynia — Borówka lochynia. 
Loeczyga pospolita 1I. 494. 
Lomianka rolowa 1. 165. 

Lomikamien nizki 1. 664. 
— ziarnowy I. 663. 
— zólty I. 666. 

Lopian kutnerowaty II. 344. 
— . mniejszy II. 343. 
— . wielki IJ. 342. 

Zopuch — Aopian wielki. 
Lopucha — Rzodkiew lopucha. 
Lotocie — Kaezyniec blotny. 
Loza — Wierzba migdalowa. 
Lozina — Wierzba migdalowa. 
Luk — Czosnek walcowaty. 
Luskiewnik zwyczajny 1I. 133. 
Lyszezak lekarski — Zankiel zwyezajny. 
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Lyszcezyca baldaszkogronowa I. 667. 
c dwudzielna I. 668. 

Macierzanka bazylikowata II. 62. 
— pospolita II. 60. 

T — tymian II. 63. 

Macierduszka — Lebiodka pospolita. 
Macierzduszka — Macierzanka pospolita.: 

Maezek — Mak polny. 
Maczki zajgeze — Sasanka dzwonkowata. 

Majeran — Lebiodka majeran. 

Majeranek — Lebiodka majeran. 

Majówka blotna — Kaczyniec btotny. 

Majownik dwulisciowy I. 330. 
. Majran — Lebiodka majeran. 

Mak ogrodowy Il. 5. 
—  paleczkowaty II. 3. 
—  pienisty — Lepnica skrzypka. 

-- polny Il. 3. 
—  sredni Il. 4. 

Malina jezyna I. 744. 
— . jeiyaka — M. modrojagodowa. 
— '  kamionka I. 146. 
— . koscianka — M. kamionka. 

— . modrojagodowa I. 145. 

— . rozesiana — M. modrojagodowa. 

— . zwyczajna I. 143. 
Malon — Dynia zwyezajna. 

Manna jadalna I. 245. 
Marchew zwyczajna I. 495. 
Marchewnik — '"Yrybula lesna. 

Marek cukrowy l. 514. 
—  sierpnica — Sierpnica pilkowana. 
—  szerokolisciowy 1. 512. 
— . wazkolisciowy I. 513. 

Marmurki — Psianka kartofel. 

Maruna bezwonna II. 425. 
— . szerokolisciowa 1l. 426. 

Marzana farbierska I. 314. 
Marzanka farbierska — Barwica farbierska. 

— wonna — Barwica wonna. 

Marzanowate I. 96. 
Marzyca biala — Przygielka biatawa. 

—  pospolita — Ktoé wiechowata. 

Marzymieta jednostronna II. 82. 
Marzymlodek blotoy H. 410. 
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. dlugolisciowy II. 413. 
gajowy II. 412. 
lesny 1I. 409. 
lipki IT. 408. 
podbaldaszkowy IT. 415. 
pospolity II. 407. 
szczuplolisciowy 1I. 416. 
wiosenny II. 414. 

Masleska — Lilia zlotoglów. 
Matonóg — Kakolnica roezua. 
Maziezka siewna II. 427. 
M3ezniea garbarska I. 659. 
Mageznek — Komosa. 
Maczyniec — Komosa. 
Medeka — Lucerna pastewna. 
Melilot bialy — Nostrzyk bialy. 
—  Züéty — Nostrzyk zólty. 

Melissa — Rojownik lekarski. 
Melon — Ogórek melon. 
Mieezyk zwyczojny I. 164. 
Miedunka gajowa — Rdest wezownik. 
Mielec — Wiklina wodna. 
Mierznica pospolita II. 101. 
Mietelnica — Muetlica zbozowa. 
Máéetlica — Muietlica zbozowa. 
Mietliea bialawa I. 195. 

— pospolita I. 193. 
— wazkolisciowa I. 196. 
— .zbozowa I. 192. 

Mietliczka — Smialek darniowy. 
Mieta austryacka II. 81. 

—  lesna lI. 78. 
—  polna II. 80. 
—  wodna ll. 19. 

Mietkiew — Mueta. 
Migtkiew &ocia — Szanta zwyczajna. 

—  . $£abia — Mieta wodna. 

Mikolajek calolisciowy I. 411. 
— polny I. 470. 

Milek letni Il. 37. 
—  wiosenny II. 38. 

Minutki — Sledziennica naprzemianlisciowa. 
Miodownik rojnikowaty II. 69. 
Miodunka lekarska I. 351. 

-— majowa — Plucnik lekarski. 
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Miodunka — Koniczyna pastewna. 
Miotia — Mietlica zbozowa. 
Mléez blotny II. 463. 

—  ciernisty II. 461. 
— polny Il. 462. 
—  &wini — Brodawnik mléezowaty. 

. —  warzywny II. 460. 
Mlécznica gorzka—Krzytownica gorzka. 

— . pospolita — Krzyzownica pospolita. 
Mléeznik gestolisciowy I. 434. 
Mléko ezartowe — Wilczomléez szerokolisciowy. 
—  psie — Wilezomléez lancetowaty. 

Mniszek — Tojad mordownik. 
— . Brodawnik mléezowaty. 

Modrak — Chaber blawatek. 
Modraki — Psianka kartofel. 
Modrzew zwyezajny II. 626. 
Modrzewniea jednostronna I. 658. 

-— rozmaryno wata I. 657. 
Mokrzyca — Muchotrzew wlaseiwy. 
Mokrzyeznik baldaszkowy I. 289. 
Montwa — "Trzmielina. 
Mordownik — 'Tojad mordownik. 
Mordownik pospolity — Blekot pospolity. 
Morwa biala 1I. 588. 

— czarna Il. 589. 
Mozga trzcinowata I. 189. 
Muchotrzeb — Muchotrzew wlasciwy. 
Muchotrzew drobnokwiatowy I. 636. 

— grubolisciowy I. 686. 
— nizki — Niedospialek nizki. 
— serduszkowaty 1. 688. 
— siny I. 685. 
v trawiasty I. 684. 
— wielkokwiatowy I. 683. 
— wlasciwy I. 681. 

Murzynka — Rzodkiew ogrodowa. 
Muszestrz — Kurzyslad ezerwony. 
Mydelnik — Mydlnica lekarska. 
Mydliniea lekarska I. 669. 
Mydlo — Mydlnica 
Mysi ogon. — Mysiurek. 
Mysiurek najmniejszy I. 549. 
Namulnik wodny II. 134. 
Naparsíniea purpurowa II. 129. 



— rdzawo £odta 1. 198. 
Narduszek prostoklesowy — Blizniczka, wyprostowana. 
Naszyniee okazaly I. 514. 
Nawlo€ pospolita II. 402. 
Nawrof lekorski I. 361. 
.— polny I. 360. 

Nicenniea jednokwiatowa II. 482. 
— jesienna II. 481. 

Nieeierpek pospolity I. 384. 
Niedospialek nizki I. 325. 
Niedzwiedzie grono — Mavcznica garbarska. 
Niesmiertelnit — Kocanka piaskowa. 
Niestrawa pospolita I. 231. 
Niestretek — Sasanka niestretek. 
Nietykalek — Niecierpek pospolity. 
Niezabudka — Niezapominajka blotna. 
Niezapominajka blotna I. 345. 

— polna I. 346. 
— rozpierzchla I. 347. 

Néktokol — Kolcowó] zwyezajny. 
Noena swiéca — Wiesiolek dwuletni. 
Nogietek ogrodowy II. 439. 

— polny II. 438. 
Nostrzyk bialy 1I. 310. 

— zabkowany lI. 312. 
— zólty II. 309. 

Nozderek — Nostrzyk bialy. 
Nurzaniec — Czerwien blotna. 
Obiezyswiat — Przewiercien okraglolisciowy. 
Obloznik bluszezowy — Bluszcezyk pospolity. 
Obojnik pospolity — Ciemieznik pospolity. 
O0gnik — Rzodkiew lopucha. 
Ogóreeznik lekarski I. 353. 
Ogorecznikowate [. 86. 
Ogorek arbuz II. 633. 

—- J melon II. 630. 
— . zwyczajny II. 632. 

Okrezniea blotna I. 372. 
Okrzyn kosmaty I. 535. 

— szerokolisciowy I. 534. 
Olcha, — Olsza pospolita. 
Olesnik pospolity I. 489. 
Ol1sza biala II. 592. 

—. pospolita 1I. 590. 
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Olszeniee 5/5tmy — Gorysz lesny. 
- karólkowaty I. 517. 
mm modry — Gorysz siny. 
u— rozwarty — Gorysz rozwarty. 

Üman — Lulek pospolity. 
Oman gladki II. 395. 

— . kosmaly II. 393. 
—  maly II. 399. 
— Bosne II. 397. 
—  szezuplolisciowy II. 394. 
—  wielk: II. 396. 

Üman pstry — Szezwól plamisty. 
Oimieg lekarski — Pomornik lekarski. 
Üpich gorny albo skalny — Gorysz rozwarty. 
Orkisz — Pszenica orkisz. 
Ürkisz — Jeczmiet zwyczajny ag. 
Orlik pospolity II. 20. - 
Orzech wloski II. 614. 
Orzech wodny — Kotewka orzech wodny. 
Ürzechy ziemne — Ledzwian glówkowy. 
0sa — '"Topola osina. 

Oset barwierski — Szczeé barwierska. 
—  folarski — Szezeé barwierska. 
—  kedzierzawy II. 339. 
—  najezony II. 338. 
—  podwoürzowy — Poploch pospolity. 
—  zwisly Il. 337. 

Osiczyna — '"Topola osina. 
Osikta — '"Topola osina. 
Osina — "Topola osina. 
Osmial mniejszy I. 363. 
O'soka aloesowa II. 674. 
Ostrezyny — Malina jezyna. 
Ostropest plamisty II. 347. 
Ostrozen bezlodygowy II. 333. 

—— blotny II. 327. 
— lancetowaty II. 326. 
— polny II. 328. 
— sierpikowaty II. 332. 
— trzyglówkowy II. 329. 
— welnisty II. 381. 

Zóltawy II. 330. 
Osirózka zbozowa II. 15. 
Ostrzen lekarski I. 349. 
Osirzyca brzankowata — Brzanka muiejsza. 



— górna I. 198. 
— lancetowata I. 199. 
— lesna I. 201. 
— prosta I. 201. 
— irzcingwata — Mozga trzcinowata. 

Otoezka pospolita II. 315. 
Owieczti — Koniczyna polna. 
O wies brodaty — 0. owsik. 

—  ehodzgcy — O. owsik. 
— . ehorggiewkowy — O. jednostronny. 
— . gluchy I. 210; 
—  grzywiasty — O. jednostronny. 
— jednostronny I. 207. 
— . kozacki — O. jednostronny. 
— nagoziarnowy L. 200.  . 
— . omszony lI. 209. 
—  owsik 1. 207. 
—  pastewny — Wysypka pastewna. 
—  wvychlik —- O. zwyeza]ny. 
—  latarski — O. jednostronny. 
— . turecki — O. jednostronny. 
—  wegierski — O. jednostronny. 
— . wonny — Turówka le$na. 
—  wschodni — O. jednostronny. 
— . wysoki — Wysypka pastewna. 
— . zwyezajny I. 206. 
— zwyezajny Dezostny Y. 206. 
— . awyezapny oscisty I. 206. 

Üwsik — Owies owsik. 
Ozanka czosnkowata II. 16. 

— . karbowana II. 75. 
Ozedka wiechowata II. 158. 
Üzünka — Pszenica zwycezajna ozàma. 
OZypalka szerokolisciowa II. 535. 

— wazkolisciowa II. 536. 
Pacierzyczka blotna — Niezapominajka blotna. 
Pajecznica galezista I. 560. 
Paleeznik blotny — Srebruik blotny. 
Palka wodna — Orzypalka szerokolisciowa. 
Parolist wschodni I. 647. 
Parzydio — Tawula. 
Pasternak zwyezajny I. 524. 
Patroch — Mak ogrodowy. 
Pawiniec pospolity — Jasieniec pospolity. 
Papawa blotna II. 445. 

—  . podgryziona II. 443. 
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— Ppospolita II. 441. 
— Sszorstka II. 442. 

Pelnik zwyczajny II. 51. 
Perlówka jednostronna I. 269. 
Pez. — Pszenica perz. 
Perzaki. — Psianka kartofel. 
Pepawa. — Srebrnik kurze ziele. 
Pepownik. — Przewierciet okraglolisciowy. 
Pepownik pospolity. — Wakrota pospolita. 
Piaskowiec. — Piaskownica. 
Piaskownica czerwona I. 689. 

— macierzankowata I. 691. 
—- szczuplolisciowa I. 690. 
- trójzylna I. 692. 

Piechota. — Fasola karlowata. ' 
Pienigzek. — Tojesé rozeslana. 
Pienigznik. — 'Tojesé rozestana. 
Pieüka. — Konopie zwyczajne. 
Pieprzyca gruzowa Il. 155. 

-— polna II. 154. 
— rzezucha II. 153. 

Pierwiosnka kluczyki I. 370. 
— Wyzsza I. 311. 

Pierwiosnkowate I. 84. 
Pietrasznik plamisty. — Szczwól plamisty. 
Pietruszeezka. — Gorysz rozwarty. 
Pietruszka zwyczajna I. 483. 
Pieciolist koniczynowaty II. 290. 
Pigéperst. — Srebrnik. 
Pijanica. — Borówka lochynia. 
Piolun. — Bylica piolun. 
Piwonia. — Wrotycz prwonia. 
Pizmaezek wonny I. 641. 
Piimo. — Wrotycz pospolita. 
Pluskiewnik. — Czerniec pluskiewnik. 
Plomienczyk. — Jaskier plomieüiczyk. 
Ploskonie. — Konopie zwyczajne mgz. 
Ploskunki, — Konopie zwyeza]ne 722. 
Pluenik lekarski I. 358. 

—  . wazkolisciowy I. 359. 
Plywaez drobnokwiatowy I. 142. 

— pospolity I. 141. 
Podagryeznik pospolity I. 476. 
Podbiat lopianowaty II. 367. 
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— oszezepowaty II. 368. 
— pospolity II. 365. 

Podkolan wonny II. 508. 
Podróznik. — Cykorya zwyczajna. 
Poganka. — Rdest gryka. 
Pokrzyk lekarski I. 401. 
Pokrzywa g/ucha biala..— Jasnota biala. 

— glucha purpurowda. — Jasnota purpurowa. 
— martwa biala. — Jasnota biala. 
— zegawka II. 587. 
-— zwyczajna II. 586. 

Polrzywowate I. 83. 
Polonieznik gladki 1.456. 

-— kosmaty I. 457. 
Pomidor jadalny I. 406. 
Pomme de neige. — Kalina zwyczajna. 
Pomoenik baldaszkowy I. 655. 
Pomornik lekarski IT. 417. 
Pomurnik lekarski 1. 331. 
Popielnik blotny II. 403. 

-- pomaraüiczowy II. 405. 
Poploch pospolity II. 340. 
Pür. — Gzosnek pór. 
Portulaka zwyezajna I. 713. 
Porzeezka agrest I. 427. 

L— czarna I. 425. 
-- czerwona I. 424. 
— górna I. 426. 

Poslonek pospolity II..19. 
Potocznik. — Marek. 
Potocznik kuezmerka. — Marek cukrowy. 
Potocznik sierpowaty. — Sierpnica pilkowana. 
Potulia gladka. — Przytulia wiosenna. 
Powoj maly. — P. polny. 

— . polny L 385. 
— . wielki I. 386. 
—  wonny. — Wiciokrzew ekregowy. 

Powaojka. — Powój polny. 
Powojnik wiciowaty II. 25. 

— . wyprostowany II. 24. 
Poziewnik polny II. 89. 

— purpurowy II. 92. 
L— róznobarwny II. 92. 
— szorstki II. 91. 
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Pozünki. — Poziomka zwyczajna. 
Poziomka zwyczajna I. 147. 
Praglec. — Len zwyczajny. 
Prawoslaz lekorski II. 227. 
Promienica Alistkowa. — Lenek galezisty 
Prosiana wloc. — Nawloé pospolita. 
Proso jer I. 251. 

—  gladkie I. 253. 
—  gjednostronne I. 255. 
—  krwawe I. 256. 
—  okregowe I. 254. 
— .sine I. 252. 
—  azjelone I. 253. 
—  zwycezajne I. 250. 

Prosowniea rozpierzchla I. 191. 
Pryskirnik. — Powojnik wyprostowany. 
Pryszezeniec. — Rozchodnik pospolity. 
Pryszezeniec. — Powojnik wyprostowany. 
Pryszezyrnik. — Rozchodnik pospolity. 
Przebisnieg zwyczajny I. 575. 
Przelot pospolity II. 246. 
Przenet zwyczajny II. 46 1. 
Przestep pospolity II. 629. 
Przetaeznik bluszezykowy I. 135. 

— bobowniczek I. 131. . 
bobownik I. 130. 
dlugolisciowy I. 125. 
dlugoszypulkowy I. 134. 
klosowy I. 124. 
krótkoszypulkowy I. 133. 

— lekarski I. 127. 
— lakowy I. 128. 
x: macierzankowaty I. 126. 
— palezasty I. 136. 
— szezuplolisciowy I. 132. 
e szerokolisciowy I. 129. 
— wiosenny I. 157. 

Przewiercies. — Wiciokrzew okregowy. 
Przewiereien okraglolisciowy I. 472. 
Przestka pospolita I. 117. 
Przygielka bialawa I. 176. 
Przyjemka rutewkowata 1I. 19. 
Przylaszezka trojanek II. 32. 
Przymiotno drobnokwiatowe II. 392. 

T ostre IT. 390. 
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Przypodudnik. — Stokroé trwala. 
Fre bagnowa !. 309. 

biala I. 307. 
blotna I. 308. 
lepezyca I. 310. 
lesna I. 305. 
nerwista I. 312. 

| polna I. 311. 
wiosenna I. 313. 
zólta I. 306. 

Przywrot. — Gwiazdosz pospolity. 
Przywrotnik. — Gwiazdosz pospolity. 
Psianka ezarnojagodowa 1. 405. 

— . Jjablko milosae. — Pomidor jadalny. 
— kartofel I. 403. 
— . pospolita. — P. czarnojagodowa. 
-— slodkogorz I. 403. 

Psiankowate 1. 87. 
Psinki ogrodne. — Psianka czarnojagodowa. 
Psinki ogrodne wysokie. — Pokrzyk lekarski. 
Psinkti wodne albo ezerwone. — Psianka slodkogorz. 
Pstrost. —Ostropest plamisty. 
Pszezolnik szezuplolisciowy II. 64. 
Pszeniea azgielska. — P. zwyczajna ?eielolttosowa. 

—- . eudowna. — P. zwyezajna :céelolrlosowa. 
egipska. — P. zwycezajna eieloktéosowa. 
lodowka. — P. zwyczajna Jara. 
marotanska. — P. zwyezajna ww2elokZosowa. 
orkisz I. 280. 
perz I. 276. 
-polska I. 279. 
sandomáirska. — P. zwyezajna ozima. 
turecka. — Kukurydza zwyezajna. 
zwyczajna I. 278. 
zwyczajna jara I. 28. 
zwyczajna ozema 1. 218. 
zwyczajna ?eielokdosowa 1. 218. 

Pszenieec fioletowy II. 113. 
— . grzebieniasty 1I. 111. 
—  . lesny II. 115. 
— . lakowy II. 114. 
— polny II. 112. 

Plasia rutka. — Dymnica lekarska. 
Plasie oczko. — Niezapominajka blotna. 
Plasi jezyk. — Rdest zaroslowy. 
Pyleniee pospolity V. 141. 
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Hadysa — Rzodkiew ogrodowa eméeszgezna. 
Radyskta — Rzodkiew ogrodowa znieséeczna. 
Hajgras angielski — Kakolnica trwala. 
*o-— — francuzki — Wysypka pastewna. 
Hapontyka korzeniowa — Wiesiolek dwuletni. 
Rapontyka li$ciowa — Roszpunka jarzynna. 
Hapuntul dziki — Zerwa klosowa. 
Hapunkul jarzynny — Roszpunka jarzynna. 
Rdest 5bia7y — R. ostrogorzki. 

gryka I. 636. 
kutnerowaty — R. plamisty. 
maly I. 630. 

' ostrogorzki J. 629. 
plamisty I. 631. 
powojowaty I. 638. 
ptasi 635. 
tatarka I. 637. 
wezownik I. 634. 
wieloklosowy I. 632. 
wodny — R. ostrogorzki. 
zaroslowy 1I. 639. — 
ziemnowodny I. 633. 

Hidestnica — Wirzecznik. 
Heczka — Wdest gryka. 
Heta — Marzanà farbierska. 
Rvezeda farbierska I. 718. 
Rogatek podwodny II. 616. 
JHogownica — Koscieniec. 
Rogoie — Wiklina wodna. 
Hogoóiki — Wiklina wodna. 
Rojnik czerwonawy I. 719. 

—  iólty lI. 720. 
—  zwyezajny — BR. ezerwonawy. 

Rojownik lekarski 1I. 59. 
Jiojownik pieprzny — Rozchodnik pospolity. 
Hokambué — Czosnek rokambul. 
Fiokicina — Wierzba rokicina. 
Rolniea zwyezajna 1. 301. 
Holnik — Kapusta rzepa podlugowata. 
Kosiezka dlugolisciowa I. 544. 

c-— okraglolisciowa I. 542. 
— $rednia I. 543. 

Hosnik — Rosiczka okraglolisciowa. 
Ros$wita baldaszkowa I. 643. 
Roszpunka jarzvnna I. 160. 

— zgbkowana I. 161. 

LELEREMSESEE 



Rozchodnik kosmaty I. 711. 
— plaskolisciowy I. 708. 
— pospolity I. 709. 
— skalny — R. plaskolisciowy. . 
— szesciorzedowy L. 710. 
—— wielfi — Rojnik ezerwonawy. 

FRiozmaryn czeski — Bagno zwyezajne. 
FHozmarynek — Modrzewnica rozmarynowata. 
Rozsiad blotny I. 588. 
RoZza gdzika — R. pospolita. 
—  kosmata I. 141. 
—  kutnerowata 1. 141. 
—  polna — R. pospolita. 
—  pospolita I. 140. 
—  psia — R. pospolita. 

HRó£a jerychoriska — Wiciokrzew okregowy. 
Rozowate I. 102. 
Rukiew blotna II. 162. 

— pospolita II. 166. 
— . zemnowodna ll. 163. 

Rukiewnik pospolity II. 157. 
Rumian farbierski II. 431. 

— polny II. 429. 
— . psi — R. $mierdzacy. 
— smierdzacy II. 428. 

Rumianek zwyezajuy II. 421. 
Hunkla — Burak zwyezajny. 
FHiuta polna — Dymnica lekarska. 
Fiutabaga — Kapusta polna brukiew. 
Rutewka mniejsza II. 34. 

— Orlikowata II. 33. 
— Sszcezuplolisciowa II. 36. 
— zólta II. 35. 

Rychlik — Owies zwyezajny. 
Hynklody — Sliwa zwyezajua. 
Hyiówka szorstka — Zamokrzyca nadbrzezna. 
zgsa wodna — Rzesa wielokorzonkowa. 

Fizep rzepik -— Rzepik pospolity. 
Jizepa — Kapusta rzepa. 
Fizepa olejna — Kapusta rzepa. 
Rizepak letni — Kapusta rzepak letni. 

— . zünowy — Kapusta rzepak YT 
Rzepien pospolity II. 593. 

. Rzepik pospolity I. 717. 
lizepnica — Kapusta rzepa. 
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Rzezucha gorzka 1I. 177. 
— lesna II. 179. 
— lakowa II. 176. 
-— ogrodowa — Pieprzyca rzezucha. 
5s psia — Pieprzyca gruzowa. 
— sprezysta IL. 180. 

Fizezuchy — "Turzyce. 
Rzesa lancetowata I. 151. 
—  mniejsza IL. 152. 
— . wielokorzonkowa I. 152. 
—  qigksza — R. lancetowata. 

Rzesl wiosenna I. 119. 
Rzesnia sparceta II. 313. 
zniqczka pospolita — Niestrawa pospolita. 

Rzodkiew cista — R. ogrodowa olejna. 
— dzika — R. lopucha. 
— lopucha II. 208. 
— miesigezna — R. ogrodowa. 
— ogrodowa II. 206. 
— olejna — R. ogrodowa olejna. 

Hizodkiewka — Rzodkiew ogrodowa miesieezna. 
Sadziee konopiowaty II. 359. 
Salcefia — Kozibrod ogrodowy. 
Salcefina — Kozibrod ogrodowy. 
Salsefia — Kozibrod ogrodowy. 
Salata dZoniasta — S. ogrodowa. 

dlugolisciowa — S. ogrodowa. 
fruzowana — S. ogrodowa. 
glowiasta — S. ogrodowa. 
kedzierzawa — S. ogrodowa. 
krakowska — S. ogrodowa. : 
ogrodowa II. 470. 
polna II. 474. 
poszarpana — S. ogrodowa. 
rzymska — S. ogrodowa. 

—  Sskladana — S. ogrodowa. 
Salatka — Roszpunka jarzynna. 
Sumosiej — Len zwyezajny. 
Sandomirka, — Pszenica zwyczajna ozàma. 
Sank — Sasanka otwarta. 
Sasanka biala II. 31. 

— dzwonkowata II. 28. 
— jaskrowata II. 30. 
— niestretek II. 29. 
— otwarta II. 26. 

zwisla II. 27. 
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Sawojka — Kapusta ogrodowa w4oska. 
Selery zwyczajne I. 481. 
Serdecznik — '"lysiacznik goryczka. 
Serdeeznik krzecinowaty II. 104. 

— pospolity IL. 103. 
Sekt — Sasanka dzwonkowata. 
Siedmpalecznik blotny—Srebrnik blotny. 
Sierpik farbierski II. 345. 
Sierpniea pilkowana IL. 510. 
Sinilo — Urzet farbierski. 
Siódmaezek pospolity I. 606. 

Sit bagnowy I. 583. 
— dwudzielny I. 585. 
— glówkowy I. 580. 
— witngcy -— Ros$wita baldaszkowa. 
— lesny I. 582. 
— pochylony I. 581. 
— poíiny — Kosmatek wazkolis$ciowy. 
— rozpierzchly I. 518. 
— siny I. 579. 
— skupiony I. 577. 
— splaszezony I. 584. 
— stwardnialy I. 580. 
— wlosisty—Kosmatek szerokolisciowy. 
Sitowie blotne I. 168. 

glówkowe I. 169. 
lene L. 174. - 
nadbrzezne I. 173. 
szpilkowate I. 175. 
torfowe I. 170. 

- turzycowate I. 170. 
wodne I. 171. EET] 

Sitowiec okólkowy — Roswita baldaszkowa. 
Sitowina — Sitowie. 
Skoczek ezerwony—Rojnik ezerwonawy. 
Skolojrza — Babka wielka. 
Skrzypka — Lepnica skrzypka. 
Skrylet — Gwiazdosz polny. 
Skupione I. 95. 
Slaz dloniasty II. 923. 

drobnokwiatowy II. 226. 
gesi — S. okraglolisciowy. 
lesny II. 224. 
okragloli$ciowy II. 225. 
wysoki — Prawoslaz lekarski. 
zajeczy — S. lesny. "21-0 
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— zygmarek — S. dloniasty. 
Slazowate I. 106. 
Sledzienniea naprzemianliseiowa I. 628. 
Sliwa lubaszka I. 727. . 

— tar I. 726. ' 
—  zwyezajna l. 128. 

Stodkogorz — Psianka slodkogorz. 
Sloneeznik bulwowy Il. 437. 

— zwyczajny IL. 436. 
Slowier — Len zwyczajny. 
Smagliezka górna II. 140. 

2; — kielichowa II. 138. 
Smialek 5/e£itny — Trzeslica jednokolankowa. 

— . darniowy I. 203. 
— . siwy I. 201. 
— wodne proso —Brodobrzanka rozpierzchla. 
—  . wodny — Brodobrzanka rozpierzchla. 

Smocza giowa — Pszczólnik. 
Smodka — Firletka smolka. 
Smrodynia — Porzeczka czarna. 
Sniedek baldaszkowaty I. 565. 

—  . lakowy I. 562. 
— najmuiejszy I. 564. 
— polny I. 563. 

. — àóÓltyl 561. 
S niezyca — Przebisnieg zwyczajny. 
Snitka pospolita — Podagrycznik pospolity. 
Soczewica czteroziarnowa II. 277. 

— kosmata 1I. 276. 
x wigksza — Ledzwian siewny. 
— zwyczajna Il. 274. 

Soezewka — Soczewica zwyczajna. 
Sodnik kolezysty I. 449. 

— piaskowy I. 442. 
Sokora — 'Topola sokora. 
Soliród zielny L 113. 
Sselnik welnica — Przelot pospolity. 
Solomica — Kakolnica roczna. 

Sosna jod/a — Jodla wlasciwa. 
—  smodrzew — Modrzew zwyczajny. 
— pospolita II. 620. 
—  éibierk — Jodla $wierk. 

Sosnina — Sosna pospolita. 
Sosnka — Wilezomléez szezuplolisciowy. 
Sosnoweczka — Przgstka pospolita. 
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Sparceta — Rzesnia sparceta. 
. Sporek znatowy — S. kolankowaty. 

— kolankowaty I. 705. 
— pastewny I. 104. 
— piecioprecikowy I. 104. 
— . rolowy — S. pastewny. 

Sporysz — Polonicznik gladki. 
Srebrnik — Srebrnik pospolity. -— 
Srebrnik bialy I. 758. 

blotny I. 153. 
ciemny I. 757. 
kosmaty I. 154. 
kurze ziele I. 762. 
lesny 1. 749. 
lezacy I. 152. 
pospolity I. 750. 
rozeslany I. 159. 
srebrzysty I. 155. 
trójlistkowy I. 768. 
wiosenny l. 756. 

Slarzec — Marzymlodek. 
Stoklosa bezostna I. 219. 

dachowa I. 217. 
kostrzeba I. 213. 
lesna I. 222. 
lakowa 1l. 220. 
miekka I. 218. 
pierzasta. — Klosownica pierzasta, 
plonna I. 216. 
polna I. 215. 
wyniosla I. 221. 
Zylnia — S. kostrzeba. 

Stokroé trwala II. 419. 
Stokrotka — Stokroc trwala. 
Storezyk lancetowaty lI. 503. 

plamisty 1l. 504. 
pluskwiany II. 501. 
szczuplol:$ciowy 1I. 496. 
szérokolisciowy II. 502. 
tepolisciowy Il. 497. 
waniliowy — Podkolan wonny. 
wielkokwiatowy Il. 498. 
ialobny II. 500. 

Storezykowate I. 75 
Storzyszek pospolity !I. 68. 
Strgkowe — Groszkowate. 
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Strzala wodna — Uszyca wodna. 
Strzepliea grzebieniasta I. 924. 
Stulisz lekarski 1I. 183. 

— . wielodzielny II. 184. 
Suchodrzewka—Whiciokrzew zwyczajny. 
Swid — Dereüi $widwa. 
Swidwa — Dereá Swidwa. 
Swidzina — Derer $widwa. 
Swieczki — Swietnik lekarski. 
Swierk — Jodla $wierk. 
Swierzabek glówkowy I. 501. 

— korzenny I. 504. 
— kosmaty I. 503. 

Qo — zwisly 502. 
Swierzbnica górza—Dryakiew górna. 

— lesna I. 295. ij | 
— podgryziona — Dryakiew podgryziona. 
— polna I. 293. 

ps — siarczysta — Dryakiew siarczysta. 
Swietnik czerwony II. 120. 

— lekarski 1I. 119. 
, — dólty II. 121. 3 
Swinia wesz — Szcezwól plamisty. 
Swinie bagno — Bagno zwyczajne. 
Swinokrop — Sporek pastewny. 
Swirzepa — Rzodkiew lopucha. 
Szabelbon — Fasola pospolita. 
Szablak — Fasola pospolita. 
Szafran plonny — Krokosz farbierski. 
Szaklak kruszyna I. 409. 

— zwyczajny I. 408. 
Szalej — Lulek pospolity. 
Szalej jadowity I. 492. 
Szaler, — Szalej jadowity. 
Szaleri blekot — Blekot pospolity. 
Szalotka — Czosnek szalotka. 
Szalwia lesna I. 145. 

— Jlakowa I. 144, 
— wielokwiatowa I. 140. 

Szanía zwyezajna II. 77. 
Szarlotka — Czosnek szalotka. 
Szarlat pospolity II. 595. 
Szarzyna. — Blizniczka wyprostowana. 
Szezaw' kedzierzawy I. 595. 

—.  kobyli — S. Spiczasty. 



— . hwaény — S. zwyezajny. 
— . mniejszy 1l. 603. | 

polny — S. mnie]Jszy. 
— . pospolity — S. zwyezajny. 
— . Sskupiony I. 596. 
— Spiczasty I. 599. 

tepolisciowy I. 598. 
— . wazkoliscio wy I. 600. 
— . wodny l. 59T. 
— Zóltawy I. 599. 
— . zwyczajny l. 601. 

Szczawik zajeezy I. 707. 
Szcze barwierska I. 292. 

— lesna I. 201. 
— pospolita — Blizniczka wyprostowana. 
— . wigksza — S. barwierska. 

Szezerbak — Cykorya szezerbak. 
Szezodrzenica — Zarnowiec szczodrzenica. 
SzcezwOól plamisty I. 515. 
Szexypior — Czosnek szalotka. 
Szezypiorek — Czosnek szezypiorek. 
Szezypiorek — Blotnica wieksza. 
Szezyr roczny lI. 671. 

— . trwaly M. 670. 
Szeleiniczek — 'Tojesé rozeslana. 
Szeleznik mniejszy II. 110. 

— wiekszy 1I. 109. 
Szepszyna — Róza pospolita. 
Szmer — Macierzanka pospolita. 
Szorstkoli$ciowe — Ogoórecznikowate. 
Sizparag zwyczajny I. 553. 
Szpelta — Pszenica orkisz. 
Szpergiel — Sporek pastewny. 
Szpilkowe — lglaste. 
Szpinak ogrodowy II. 657. 
Szuwar — '"latarak kalrnus. 
Szypszyna — Róza pospolita. 
Szysskorodne — Yelaste. 
Tabaka — 'Tytuü tabaka. 
Tabaka lesna — Pomornik lekarski. 
'l'ajeZa jednostronna II. 509. 
T'rezyea oszezepowata lI. 71. 

— , pospolita II. 70. 
Tarki — Sliwa tará. 
Tarnina — Sliwa tarí. 

00 
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Tarnosliwa. — Sliwa tar. 
Tar£k. — Sliwa tarü. 

. Taszka. — 'Tasznik pospolity. 
'T'asznik pospolity II. 149. 
Tatarak. — 'Tatarak kalmus. 

'Tatarak kalmus I. 559. 
Tatareczka. — Czosnek szcezypiorek. 
Tatarka. — Wdest tatarka. 

'Tawula drobnokwiatowa I. 736. 
—  . glówkorodna I. 136. 
— Szerokolisciowa I. 138. 
— wierzbowata I. 739. 

Téustka siewna. — Maziczka siewna. 
Tíustosz. — Portulaka zwyczajna. 
'Tlustosz zwyezajny I. 140. 
'Tobolki polne II. 148. 

— pospolite. — Pieprzyca polna. 
— wlasciwe. — Tasznik pospolity. 

'T'ojad mordownik II. 17. 
'T'ojesé 5/otna. — T. bukietowa. 

— . bukietowa. I. 361. 
— . pienigiek. — T. rozeslana. 
— pospolita I. 366. 
—  pospolita Jundz.— Ciemiezyk pospolity. 
— rpozeslana I. 368. 
— . wielka. — T. pospolita. 

T'onka 5orowa. — Turówka lesna. 
— . wonna I. 155. ! 

Topinambur. — SYonecznik bulwowy. 
'opola balsamiczna II. 668. 

biala II. 664. 
zi ezarna. — T. sokora. 
— . kanadyjska II. 669. 
—  madwislanska. — T. sokora: 
— . osina Il. 663. 
— . piramidalna II. 667. 
— sokora II. 666. 
— . wloska. — '[. piramidalna. 

Torhun. — Bylica draganek. 
Traganek directis II. 287. 

-— lukrecyowy 1l. 288. 
-— pecherzykowy II. 289. 
— piaskowy II. 286. 

Trank angielski. — Pomornik lekarski. 
—  górny. — Pomornik lekarski. 
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—  Jjeleni. — Sierpik farbierski. 
—  $. Kunegundy. — Sadziec konopiowaty. 

Trawa angielska. — Mozga trzcinowata z /is6. preg. 
— manniana.— Manna jadalna. 
— perlowa. — Perlówka jednostronna. 
— psia. — Niestrawa pospolita. 
— .$. Tymoteusza. — Brzanka pastewna. 
—  swihska. — Rdest ptasi. 
—  tuzia. — 'Turówka lesna. 
—  «biechowa. — Wiklina. 
—  wonnda.— Tonka wonna. 
—  £abiq. — Blotnica pospolita. 
—  iytna. — W ydmuchrzyca piaskowa. 

'Trawiaste I. 71. 
Trawica. — Kakolnica roczna. 

Trawy — 'Yrawiaste.: 
'Tredownik glówkowy II. 126. 

— wodny II. 127. 
Trojanek. — Przylaszezka trojanek. 
Trojesc zwyciezyjad. — Ciemiezyk pospolity. - 
Trud koriski. — Konitrud lekarski. 
Truskawka. — Poziomka zwyezajna. 
'"Trybula gzi£a. — T. pospolita. 

— Jeéna I. 506. 
— ogrodowa I. 507. 
—  pospolita I. 508. 
— . zwyezajna. — T. ogrodowa. 

Trybulka. — 'Trybula ogrodowa. 
'Trzeina blotna. — 'T. pospolita. 

— gürndq. — Ostrzyca górna. 
— . esfrzycd. — Ostrzyca lancetowata. 
— pospolita I. 268. 

Trzeinnik. — Ostrzyca. 
Trzebula. — Trybula ogrodowa. 
Trxesnia. — Wiisnia trzesnia. 
Trzewiezlik zwyezajny II. 520. 
'Trzesliea jednokolankowa I. 247. 
Trziniel. — 'Trzmielina zwyczajna. 
'Trzmielina brodawkowata I. 319. 

— zwyczajna I. 318. 
Turneps. — Kapusta rzepa. 
Turoówka lesna I. 264. 
'Turzyea banieczkowata II. 553. 

— bladawa II. 513. 
— blotna IL. 579. 
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— . eiborowata II. 516. 
— . darniowa Il. 551. 

dlugoklosa II. 553. 
— . drzaczkowata II. 552. 
— gestoklosa II. 554. 
— . gwiazdkowata II. 551. 
—  kosmata II. 562. 
— kutnerowata II. 568. 

. —  lesna II. 572. 
— madbrzezna II. 580. 
— najezona II. 545. : 
— oddzielnokwiatowa II. 542. 
— odlegloklosa II. 571. 
— Oostra II. 559. 
— . owalna II. 554. 

palezasta II. 566. 
pecherzykowata II. 582. 

—  - polna II. 555. 
-— posrednia II. 543. 
— Pprosiana II. 575. 
—  .przerywana II. 546. 
— rzadkoklosa II. 550. 
— rzesowata II. 565. 
— ' sina Il. 5T1. 
—'  siwawa II. 556. 
— . szczupla II. 561. 
— .  walcowata II. 547. 
— wezesna II. 564. 
— . wiechowata II. 548. 
— wyprezona II. 560. 
— . 4óla Il. 569. 

Turzycowate. — Ciborowate. 
Tymian. — Macierzanka tymian. 

—  bazylikowy. — Macierzanka bazylikowata. 
Tyrlicz gladki. — Przytulia wiosenna. 
"T ysiaeznik galezisty I. 376. 

— goryezka I. 374. 
"T ytun tabaka I. 398. 
—  zwyczajny I. 399. 

Ubiorek. — Chroszez nierównoplatkowy. 
Uezep trzydzielny II. 362. 

—  zwisly II. 363. 
Ukwap. — Mysiurek najmniejszy. 
Ukwap. — Kocanka ukwap. 
Urzet farbierski II. 160. 
Usznica. — Lepnica drobnokwiatowa. 



Uszyea wodna II. 618. 
Utwar rózgowaty II. 466. 
Wargowe I. 85. 
Waryatka. — Psianka kartofel. 
Wasilki. — €haber blawatek. 
Wawrzynek wileze lyko I. 626. 
Wakrota pospolita I. 466. 
Watlik jednoliseiowy II. 517. 
Wegierki. — Sliwa zwyezajna. 
Wezymord ogrodowy II. 486. 

— pospolity IJ. 484. 
purpurowy II. 485. 

W, Tddwhi. — Fiolek trójkolorowy. 
Welnianka jednoklosowa I. 177. 

— pochewkowa. — W. jednoklosowa. 
— szerokoli$ciowa I. 179. 
— wazkolisciowa I. 178. 

Weinica. — W elnianka. 
Wezownik. — Rdest wezownik. 

Wia2Z brzost I. 438. 
—  dlugoszypulkowy I. 439. 
—. khorkowy. — W. brzost. 
—  zwyezajny I. 437. 

Wieiokrzew ezerwony. — W. zwyezajny. 
lancetowaty. — Kolcowó] zwyezajny. 

—— okregowy 1. 429. 
— wisienka. — W. zwyczajny. 

wonny. — W. okregowy. 
— zwyczajny I. 430. 

Wiech lub wioch. — Szaléj jadowity. 
Wielichota szczuplolis$ciowa II. 189. 
Wselkogroch. — Groch zwyezajny. 
Wielosil blekitny I. 387. 
Wiepr zynuiec galezisty II. 487. 

— gladki 1I. 489. 
plamisty IT. 488. 

Wierzba biala. — W. pospolita. 
dlugolisciowa 1I. 647. 
iwa lI. 645. 
krucha 1I. 640. 
laurowa II. 641. 
Joza. — W. migdalowa. 
migdalowa II. 643. 
okraglolisciowa II. 650. 
palinowa. —W. 1wa. LHIEEISBIETE: 
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— piecioprecikowa. — W. laurowa. 
— plaezaca II. 644. 
— popielata II. 651. 

pospolita 1I. 638. 
— purpurowa II. 649. 
— rokicina II. 653. 
— . drzyprecikowa. — W. migdalowa. 
— . dawitwa. — W. dtugolisciowa. 
— zlota. — W. zlotowierzb. 
— Zalotowierzb II. 639. 

Wierzbienica. — Krwawnica pospolita. 
Wierzbówka blotna I. 615. 

L ezworoboczna I. 615. 
— drobnokwiatowa I. 613. 
L górna I. 614. 
— klosowa I. 611. 

kosmata I. 612. 
Wiesiolek dwuletni I. 609. 
Wietrznik. — Mikolajek. 
Wiezyezka gladka II. 170. 
Wiklina blotna I. 241. 

— . gajowa I. 242. 
— lakowa I. 240. 
—— roczna I. 239. 
— .  splaszczona I. 238. 
— . Sszorstka I. 243. 
— wodnaI.23f. 

Wikswa — "Turzyca gestoklosa. 
Wéleza stupa — Przylaszezka trojanek. 
—  stopa zwyoczajna — Karbieniec pospolity. 

Wileze 4yko — Wawrzynek wileze lyko. 
Wilezomléez blotny II. 531. 

— katowaty II. 529. 
— lancetowaty II. 527. 
sh maly II. 523. 
— okraglolisciowy II. 524. 
— pilkowany II. 525. 
- sierpowaty II. 528. 
— szczuplolisciowy II. 526. 

szerokolisciowy Il. 530. 
Wilezygled brunatny I. 357. 
Wilezy ogon — Krwauwnica pospolita. 
Wilec — Powó]J. 
Wilzyna bezbronna II. 245. 

— cGiernista II. 244. 
Wiosnówka pospolita II. 143. 
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Wésienka — Wiciokrzew zwyczajny. 
Wisnia czeremcha I. 122. 

— — kardowata — W. krzewowata. 
—  krzewowata I. 125. 
— . psia — Pokrzyk lekarski. 
— irzesnia I. 123. 
— . zwyczaina I. 724. 

Wisnie saskie — Wi$snia trzesnia. 
Witeczki — Larnowiec miotlowy. 
Witulka zwyczajna 11.108. 
Witwa — Wierzba dlugolisciowa. 
Wlisnik — Kozibrod lakowy. 
Wloóezydlo polne I. 497. 

e szorstkie — Klobuezka pospolita. 
Wodnica — Kapusta rzepa ziwyczagna. 
Wodnica — Wrzeecznik. 
Wodoszki — Chaber blawatek. 
W»owe oc2y — Brodawnik mléczowaty. 
Wodowe oko — Jastrun pospolity. 
Wotowy jezyk — Miodunka lekarska. 
Wreble proso — Nawrot polny. 
Wronie maslo — Bozchodnik plaskolisciowy. 
Wrotyez piwonia Il. 381. — 

— pospolita If. 380. 
Wrzeeznik gestolisciowy 1l. 341. 

— grzebieniasty I. 340. 
—— kedzierzawy I. 337. 
— I5niacy I. 336. 
-— plywajacy I. 334. 
— - przerosly I. 337. 
-— róznolisciowy I. 335. 
— splaszezony I. 338. 
— trawiasty I. 339. 

Wrzodowiec — Stulisz wielodzielny. 
Wrzos pospolity I. 621. 
Wrzosowate I. 88. 
Wrzosówka roczna I. 627. 
Wszawiee — Klobuczka pospolita. 
Wyeze wegzéy — Ledzwian glówkowy. 

Wyezyniee kolankowaty !. 184. 
— lisi oggon — W. lakowy. 
— 4gkowy Y. 183. 

Wydmuehrzyea piaskowa 1. 283. 
Wyelgdalka — Kapusta rzepa. 
Wyka bób — Bób zwyczajny. 



—  . kosmata II. 268. 
— ]esna II. 265. 
—-  pastewna Il. 269. 
— . plotowa II. 212. 

polna — W. pastewna. 
prosta II. 266. 
ptasia II. 267. 

—  wazkolisciowa II. 271. 
—  zaroslowa II. 264. ^ 

Wy lup swojski — Kanianka pospolita. 

Wysypka pastewna I. 259. 
Wyszcezupka szorstka II. 169. 
Wywlóeznik klosowy lI. 596. 

— okregowy II. 597. 
Wyzpin jagodowy I. 676. 

— sialkowaty—bLepnica skrzypka. 
Zametniea blotna II. 534. 
Zamokrzyca nadbrzezna I. 182. 
Zankie] zwyezajny I. 467. 
Zaraza galezista II. 124. 

—  gozdzikowata II. 131. 
— wieksza lI. 130. 

Zaweiag pospolity I. 548. 
— . (drawny lub glówkowy. — L. pospolity. 

Zawilec. — Sasauka niestretek.. 
Zawilec trojanek. — Przylaszezka trojanek. 
Zawajek. — Lilia zlotoglów. 
Zerwa klosowa I. 412. 
Ziarnoplon wiosenny II. 54. 
Ziele ezarne. — Sasauka zwisla. 
Ziele jaskóleze. — Glistewnik jaskóleze ziele. 
Ziele jaskódeze mniejsze. — Zaarnoplon wiosenny. 
Ziele kamienne — Pyleniec pospolity. 
Ziele ostre — Lepoezyca lezaca. 
—  piaskowe — Piaskownica. 
—  piimowe — Pizmaczek wonny. 
-—- pomurne — Pomurnik lekarski. 
—  r0gowe — Koscieniec pospolity. 
—  $wietojarskie — Dziurawiec pospolity. 
—  sSwinie.— Wieprzyniec. 
—  talarskie — 'Yatarak kalmus. 

Ziemniaki — Psianka kartofel. 
Zieziulka — Storezyk plamisty. 
Zimalza — Wiciokrzew zwyczajny. 
Zimozielon jednokwiatowy I. 654. 

| 



193 

Zimoziol pólnocny II. 135. 
Zlotnik — Srebrnik pospolity. 
Zlotocha — Wierzba zlotowierzb. 
Zlotoglow — Lilia zlotoglów. 
Zlotoglowiee Inianolisciowy II. 361. 
Zlotowierzb — Wierzba zlotowierzb. 
Zlozone I. 89. 
Zly mniszek — 'Tojad mordownik. 
Zrosloglówkowe — Zlozone. 
Zwiesiniec — Lilia bluszezykowata. 
Zwiesinosek — Tawula glówkorodna. 
Zwyciezyjad — Ciemiezyk pospolity. 
Zygmarek — Slaz dloniasty. 
Zabie gronka — Poloniezmk gladki. 
Zabieniee babka wodna 1. 604. 
Zabiseiek pospolity II. 673. 
Zarnowiee czerniejacy II. 243. 

— miotlowy 1I. 241. 
. —  . .Szezodrzenica II. 242. 
Zebrzyca purpurowa — Koprownik ezerwonawy. 
Zegawka — Pokrzywa iegawka. 
Zelaznica — Chaber wielkokwiatowy. 
Zmnijowa glówka —- Lmijowiec. 
Zmijowiee pospolity I. 369. 
Zminda rózgowata I. 191. 
Zolé ziemna — '"Tysigacznik goryczka. 
Zoitofurbownik — Rezeda farbierska. 
Zorawie noské — Bodziszek $mierdzacy. 
Zórawina zwyczajna I. 620. 
Zycica — Kakolnica. 
Zyczka — Pokrzywa zegawka. 
Zyr 24jgc2); — Przenet zwyczajny. 
Zyto astrachanskie — Pszenica polska. 
—  ehinskie — Pszenica polska. 
—  egipskie — Pszenica polska. 
—  egipskie — Zyto zwyczajne &rzeeiste. 
— zwyczajne I. 281. 
—  zwyczajne jare I. 982. 
,— ,twyczajne Arzewiste Y. 282. 
Zywiee cebulkowy 1I. 181. 
Zywokost Jekarski I. 356. 

— 18981— — 100 



DOPELNIENIE 

obejmujace synonimy i cytacye z dziel botanicznych, w ciggu 
druku téj Flory przez autora poznanych, tudziez niektóre spro- 
stowania, uwagi i opisanie dwóch nowo-odkrytych gatunków. 

siron. 79. 

125. 

127. 

128. 

129. 

130. 

W tomie I. 

Wiersz 11 od góry, zamiast: ,a z jednego 

boku do pewnéj glebokosci jest  wpodluz 
rozdarta" poloZyé .a z jednego boku jest 

wpodluz az do nasady rozdarta." 

Veronica longifolia. W  uwadze na korícu 

opisu téj rosliny umieszczonéj, po wyrazach 

]akich on nie ma" dofozyé: ,Kunth jednak 

we Florze berliskiéj (11. 73.), tudziez inni 

tegoczesni autorowie, poczytuja go za odmia—- 

ne przelacznika dlugolisciowego." 

Veronica officinalis. Dofozyé w duele 
»Hayne, Arzneig. 1V. tab. 3. 

Veronica Chamaedrys. DoldoZyó w synon. 
»Hayne, Arzneig. IV. tab. A." 
Veronica latifolia. Przy synon. V. Teucrium 
dodac;  Wimm. et Grabow. Flor. Siles. l. 
212 | 

Veronica Beccabunga. DoloZyé w syn. QEON 
ne, des IV. tab. 2." 
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Veronica Anagallis. Dodaé w syn. ,,Hagne, 

Arzneig. IV. tab. L^ 

138. Gratiola officinalis. DoToZyé w syn. ,,Hayne, 

141. 

144. 

147. 

Arzneig. II. tab. 13." 
Utricularia vulgaris. Przydaé w syn. ,,Gaert. 
de fructib. YII. 108. tab. 198. f. 5. DC. Prodr. 

VIII. p. 6." 
. Utricularia minor. Przydaé w synon. ,,DC. 

Prodr. VII p. 7." 

Salvia pratensis. Dofozyé w syn. ,Hagne, 
Arzneig. Vl. tab. 2." 

Circaea lutetiana. Dodaé w syn. ,Gaertn. 

de fructib. 1. 114. tab. 24. f. 6. C. vulgaris 

Mónch." . 
149. Fraxinus excelsior. Dolozyé w syn. Gaertn. 

153. 

157. 

. 158. 

178. 

de fructib. Y. 222. tab. 49. f. I. Hayne, Arzn. 

XIII. £ab. 10." 
Cladium germanicum. Dodaéc synon. ,C. Ma- 

risceus A. Brown. Kunth, Flor. Berol. II. 327. 

'Dietr. Flor. March. p. 81." 

Valeriana officinalis. Dolfoz. syn. ,Hagne, 

Arzneig. WI. tab. 32." 
Valeriana dioica. Dofozyé w synon. ,Hagyne, 

Arzneig. ML. tab. 31." 

. Iris pseudoacorus. Dofozyé w syn. ,Hayne, 
Arzneig. XII. tab. 4." 

. Iris sibirica. Dodaé w syn. ,,Gaert». de fru- 

clib. I. 38. tab. 13. f. 1." 

. Seirpus caricinus. Doloz. w syn. .,Blysmus 

compressus Kwath. Flor. Berol. Il. 329. Wimm. 

Siles. 3995." 
Eriophorum angustifolium. Dofozy6 w syn. 
,E. polystachium a Lin. Flor. Suec. ur. 49." 
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chen 182. 

—, 189. 

— 192. 

— 195. 

— 200. 

— 201. 

— 203. 

— 207. 

— 215. 

— 221. 

— 228. 

i enin 

Leersia oryzoides. Dolozyé synon. ,Homa- 
locenchrus oryzoides Pollich, Palat. n. 56." 
Phalaris arundinacea. Dodaé syn.. ,Baldin- 
gera colorata Flor. Wetter. ». 99. Baldingera 
arundinacea Wimm. Siles. l. 440." 
Agrostis spica venti. Dodaj syn. ,Apera 
spica venti Wimm. Siles. I. 416." 
Agrostis alba. Przytoczona tu synonime Wil- 
denowa .Agrostis hispidu zmazaé, a prze- 

nie$é do gatun. Agrostis vulgaris. 

Calamagrostis stricta. DoloZyé syn. ,Cala- 
magrostis neglecta Flor. Wetter. I. 84. Deye- 
uxia neglecta Kunth, Berol. Il. 374." 

Calamagrostis sylvatica. Dodaé syn. ,,Deye- 

uxia sylvatica Kunth, Berol. 1l. 374.^ 
Aira caespitosa. Dofozyé w synon. ,, Wimm. 
et Grabow. Flor. Siles. 1. 60." 
Avena orientalis. DoloZyé syn. ,Avena ra- 
cemosa Thuill. Paris. 59." 

Bromus arvensis. Dotoz. syn. ,Festuca cri- 

stata Villars, Plan. Daup^. I. 93. Airochloa 
cristata Link, Enum. Berol. I. 127." 

Festuca tenuifolia. Dolozyé na koricu opisa- 

za odmiane kostrzewy owczéj." 

Festuca glauca. Dodaé na korcu opisania: 
,uwaZzana jest takZe od niektórych za odmia- 
ne kostrzewy owezéj." 

Poa aquatica. Dofozyé synon. ,Poa altissima 
Moench, Meth. 185. Glyceria aquatica. Kunth, 
Berol. ll. 389. W opisaniu ostatni peryod 
(str. 238) w ten sposób zmienicó: ,W nie- 

których okolicach znana jest pod nazwiskiem 
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mielec; pospólstwo za$ w Augustow. zowie 
ja zwyhle rogoza lub rogozka i z gietkich 

. jéj pretów splata maty i inne przedmioty." 

— . 243. Poa trivialis. Doloz. syn. ,,Poa Bensis Pol- 

lich Palat. I. 87." 
— 252. Panicum glaucum. DofoZ. syn. ,,Panicum fla- 

vescens Münch, Meth. 206." 

— 255. Panicum crus galli. Dodaé syn. ,Oplisme- 
nus Crus-galli Kunth, Berol. WV. 367.^ 

— 267. Po turówce lesnéj (Hierochloe australis) 
umiescié gatunek: 

122 a. H. sonEALIs: panicula subsecunda, pedicellis gla- 
(P. lakowa) bris, spiculis ovatis compressis, glu- 

mellis inferioribus utriusque floscu- 

li masculi margine ciliatis muticis 
vel infra apicem brevissime aristatis. 

Hierochloe borealis... e£ Schult. 

Syst. Veg. Il. 513. Mert. et Koch. 

Deutsch. Flor. 1. 548. Wimm. et Gra- 
bow. Flor. Siles. 1. 58. Spreng. Syst. 

I.974. Kunth, Flor. Berol. Il. 363. 

Dietrich, Flor. March. A7. H. odorata 

Wimm. Siles. Y. 441.. Holcus odora- - 
tus (repens) Sch£. Handb. III. p. 522. 
Óiab. 344. Holcus borealis Schrad. 

Flor. Germ. Y. 252. Avena odorata 

Pers. Syn. 1. 100 (ex parte). Ave- 

na odorata 8 DC. Flor. fram. m. 

1565. Hierochloe Gmelin, Flor. Si- 

bir. l. 101. Gramen Mariae Borus- 

sorum Loes. Pruss. p. lll. 

- Przegladajae niedawno trawy zbierane w Mazowieckiém 
iPlock, znalazlem miedzy niemi kilka exemplarzy téj turówki 
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niewatpliwie przeto u nas ro$nie, chociaz w Augustow. nigdzie 
dotad na nia nie natrafilem. Liscie ma szersze i gladsze w dot- 
knieciu; ksztalt, wielkosé, ulozenie i kolor klosków prawie zu- 

pelnie jednakie, lecz ich szypulki sa gladkie (bez szezecinek), 
a zewnetrzüa plewka, w obudwu kwiatkach mezkich calkowita 

(nieroszezepana) i Zadnéj nie majaca osci. Zapach podobniez mo- 
eny, tonkowy. | 
stron. 289. Holosteum umbellatum. Dodaj w syn. ,,Gaertn. 

— 

— 296. 

— 297. 

de fructib. I. 231. tab. 130. f. 5." 
Knautia arvensis. Przy synon. Scabiosa ar- 

vensis, dodaj: ,,Hayne, Arzneig. V. tab. 38. 

Scabiosa columbaria. Dodaj syn." Suecisa 
Columbaria JMüónch, Meth. A490." S. columba- 

ria Q cera. Wimm. et Grabow. Siles. 1. 110. 

Columbaria vulgaris Presl." 

Scabiosa ochroleuca. DofoZ. synon. ,,Scabio- 
sa Columbaria a ochroleuca Wmm. et Gra- 
boi. Siles. 1. 140. Columbaria vulgaris Presl." 

. Scabiosa succisa, Dodaj synon. ,,Hayne, Arz- 

neig. V. tab. 31." 

. Galium Aparine. Dodaj synon. ,,Aparine hi- 
spida JMónch, Meth. 640." 

. Galium Vaillantii. Przy synon. .,Galium in- 
festum doTozyc: Waldst. et Kit. Plant. Hung. 

III. tab. 202. G. agreste echinospermum Wallr. 
Sched. Crit. 59." . 

. Trapa natans. DofoZ. w synon. ,Gaerln. de 

fructib. 1. 127. tab. 26. f. 5." 
. Plantago major. Doloz. w syn. ,,Hayne, Ars- 

neig. V. tab. 13." 
. Plantago media. Doloz. w synon. ,Hayne, 

Arzneig. V. lab. 14." : 

Plantago lanceolata. DoToZ. w,synon. ,,Haygne, 

-Arzneig. V. tab. 15." 
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Plantago arenaria. DofoZyé w synon. ,, Waldst. 
et Kit. Plant. Hung. tab. 51. Hagyne, Arzneig. 
V. fab. 16. Psyllium annuum Thwill. Flor. 

Paris. n. 81." 

Centunculus minimus. DoloZ. w syn. .,Gaertn. 

de fructib. I. 228. tab. 50 f. 2." 
396. Sanguisorba officinalis. DoloZ. syn. ,,Hagyne, 

329. 

390. 

331. 

394. 

343. 

345. 

390. 

351. 

3593. 

Arzneig. VIII. fab. 22. Przytoczona za$ sy- 

nonime z Syreniusza .,Sowia strzafa albo ro- 

Zyczka Panny Maryi" zmazaé, gdyZ ta wla- 
$ciwie do innéj rosliny, tojest do Poterium 
Sanguisorba nalezy." 
Alchemilla arvensis. Przy synonimie Apha- 
nes arvensis, dofoZyé: .,,Gaerta. de fructib. I. 
340. tab. 3. f. 2." 
Majanthemum bifolium. DofoZ. syn. ..Smila- 

cina bifolia Kwnth, Berol. II. 2910. Wimm. Si- 

les. 1, 973." 
Parietaria officinalis. DofoZ. w synon. ,,Hag- 
ne, Arzneig. V. tab. 12." 

Potamogeton natans. DoloZ. w synon. ,,Gaerfn. 

de fructib. lI. 23. tab. 84. f. 5." 
Sagina procumbens. Doloz. syn. ,,Gaertn. de 

fructib. 1I. 225. tab. 129. f. 10." 

Myosotis palustris. DofoZ. syn, ,jEchioides 
palustris Mónch. Meth. 416." 
Cynoglossum officinale. Dodaé w syn. ,,Hag- 
ne, Arzneig. l. tab. 26." 

Anchusa officinalis. Dodaé w syn. ..Hagne, 

Arzneig. l. tab. 25." 

Borago officinalis. Dodaé w syn. .,Hagyne, 

Arzneig. IL tab. 38." 



. 856. d peru afic de jio e SUR! 
de fruct. 1. 325. tab. 67. f. 5. Haggo Arzneig. 

. TII. tab. 37." 
357. Lycopsis pulla. DofoZyé synon. Mionuos pul- 

la Dietr. Flor. March. 386. Wimm. Siles. |. 
2647. | 

328. aua Me officinalis. Dodajw w synon. ,,Hay- 
ne, Arsneig. II. fab. 44." 

339. Pulmonaria angustifolia. DolozZ. w syn. ,,Hay- 

ne, Arzneig. YI. t. A3. ,,Na korícu opisania do- 
daé: ,,Pulmonaria azurea Bess. Galic. I. 150. 
.podiug . Wahlenberga, tudzieZ..Wimm. i Gra- 

bow., jest odmiana tego gatunku, odznacza- 

jaca sie li$ciem szezuplejszym." 
360. Lithospermum . arvense. DoloZ. w. synon. 

"Gaertn. de fructib. Y. 327. tab. 67. f. 8. Rhy- 
lspermum arvense JDietr. Flor. March. 383." 

361. Lithospermum officinale. DoloZ. w syn. ,,Hagy- 

ne, Arzneig. Vl. tab. 29." 

362. Echium vulgare. Dodaj w syn. ,,Hagne, Jie 

neig. Y. tab. 21." 

364. Anagallis phoenicea. Dolozs£nouhuag »Hagne, 

Arzneig. M. tab. A5." 

365. Anagallis coerulea. DofoZyé w syn. .,Hagne, 

Arzneig. Il. tab. 46." 

366. Lysimachia vulgaris. Dodaj w syn. "nr 

Arzneig. VIIL tab. 15." 
368. Lysimachia Nummularia. DofoZyé w syn. 

»Hayne, Arzneig. VIII tab. 16." 
370. Primula veris, Dodaj w synon. ,JGaerín. de 

fructib. 1. 223. tab. 50. f. 10. Hayne, Arz- 

neig. III. tab. 34." | 
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Hottonia palustris. Dodaj w syn. ,,Gaertn. de 
fructib. III. 106. tab. 198. f. 3." 
Menyanthes trifoliata. Dodaj w syn. ,,Gaertn 

de fructib. IIl. 112. tab. 198. f. 9. ,,Hagne, 

Arzneig. Ill. tab. 14." 

Erythraea Centaurium.. Przy synon. Chiro- 

nia Centaurium dodaé: Hayne, Arzneig. I. tab. 
. 297 

— 32911. 

— 3219. 

— 3881. 

Viola odorata. DofoZ. w syn. Hagne, Arzneig. 
III. ;ab. 2." 

Viola canina. DoloZ. w syn. ,,Hayne, Arzueig. 
III. fab. 3. 

Viola tricolor. Dodaj w syn. ,,Hagne, Arzneig. 
- III. fab. 4, 5." 

— 984. 

— 890. 

— 395. 

— 3897. 

— 398. 

— 400. 

— 401. 

Impatiens Nolitangere. Dodaj synon. ,.Balsa- 

mina Nolitangere Jónch. Meth. 246." 

Verbascum Thapsus. Dodaj w syn. ..Hagne, 
Arzneig. XII. tab. 38. Verbaseum Schraderi 

Kunth. Berol. Y. p. 57. Dietr. Flor. March. 

368." 
Verbascum phoeniceum. Dolfozyé w synon. 
Gaertn. de fructib. I. 262. tab. 55." 

Hyoscyamus niger. Dodaj w syn. ,Hayne, 

Arzneig. l1. tab. 28." 

Hyoscyamus pallidus. Na korícu opisania do- 

Tozye: ,Wimmer i Grabowski, tudzieZ inni 

tegoczeáni autorowie, poczytuja go za odmia- 

ne poprzedzajacego gatunku." 

Datura Stramonium. Dodaj w synon. ,,Hagyne, 

Arzneig. IV. tab. 7. Stramonium vulgatum 

Gaertn. de fructib. 1l. 243. tab. 132. f. 4." 

Airopa Belladonna. Dolozyé w synon. ,,Hay- 
ne, Arzneig. Y. tab. 43." 

101 



. 403. Solanum Dulcamara. Dodaj w syn.  Hagne, 
Arzneig. IM. fab. 39." : 

405. Solanum nigrum. Dodaj w syn. vid Ars- 
neig. Il. tab. 40." 

408. Rhamnus catharticus. Dodaj w syn. ,JHagne, 
— Arzneig. V. tab. 43." 

409. Rhamnus Frangula. Dodaj w syn. ,JHagne, 

Arzneig. V. tab. 44." 

411. Jasione montana. Dodaé w syn. ,.Gaertn. de 
fructib. Y. 149. tab. 30. f. 5. DC. Prodr. VII. 
p. 415." Jasione perennis Lam. et Willd. ja— 
ko synonima ze Sprengla tu przytoczony, ma 

byé podfug wielu autorów osobnym gatunkiem. 

412. Phyteuma spicatum. Odmiana z kwiatem bIe- 
kitnym lub eiemno purpurowym, o jakiéj przy 
opisaniu téj rosliny wspominam, jest podlug 

wielu dzisiejszych autorów osobnym gatun- 

kiem, w krajach górzystych rosnacym, przeto - 

synonimy Ph. Halleri et ovatum, ze Sprengla 
lu przytoezone, wymazaé trzeba. 

416. Campanula lilifolia. Dodaj synon. ,,Adeno- 
phora suaveolens Wim. Siles. I. 244." 

423. Campanula sibirica. Dodaj w synon. Gmelin, 
Flor. Sibir. ll. p. 154, sr. 22. tab. 29. 

424. Ribes rubrum. Dodaj w syn. ,,/agyae, Arzneig. . 

III. tab. 25." 
425. Ribes nigrum. Dodaj w syn. .,Hagne, Arzneig. 

III. tab. 26." 
429. Lonicera Periclymenum. Dodaj w syn. ,,Hag- 

ne, Arzneig. II. tab. 38." 
431. Hedera Helix. Dodaj w syn. ,,Gaertn. de fru- 

ctib. I. 130. tab. 26. f. 9. ,,Hagne, Arzneig. IV. 

lab. 14. 
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Thesium ebracteatum. Dodaj synon. Thesium 

comosum ZAZboth. Kunth, Flor. Berol. IL. 171. 

Ulmus campestris. Dodaj w synon. ,JHagne, 
Arzneig. Il. tab. 15." 

Ulmus suberosa. DoloZ. w synon. ,.Hagne, 

Arsneig. III. tab. 16.  Niektórzy autorowie 

uwaZaja len wiaz za odmiane zwyczajnego. 

Pospólstwo w Augustow. i w innych okoli- 
cach zowie go zwykle brzostem, zwyczajny 

za$ wigzem, a ostatni ezyli d'ugoszypulkowy 

gabem lub gabing. Przy synonimie Ulmus sa— 

liva, wyrazy ,Kluk, Duke. III. 144" nalezy 
zmazac, gdyz autor ten (jak to widaé z opisu) 

nastepny gatunek, tojest Ulmus effusa, iém 

nazwiskiem oznaezyl. 

Ulmus effusa. DofoZ. w synon. ,,Hayne, Arz- 

neig. III. tab. 17. U. ciliata Ehrh. U. peduncu- 
lata Lamar. Enc. U. sativa Kluk, Dykc. III. 

144 (non du Hoi)" 

Beta vulgaris. DofoZyé polska nazwe: ,.(B. 

awycsaji)-- 

Chenopodium Bonus Henricus. DoloZ. synon. 

,.Blitum Bonus Henricus Kwnth, Flor. Berol. IH. 

TAS. | 

Chenopodium urbicum. Dodaj synon. .,C. me- 

Janospermum Woallr. Sched. crit. I. 112." 

Chenopodium rubrum. Dodaj synon. .,Blitum 

rubrum Aeich. Kunth, Berol. IT. 148." 

Chenopodium hybridum. Dodaj synom. ,,Ch. 

angulosum Lamar. Enc." 

Chenopodium glaucum. DoloZ. synon. .,Blitum 

glaucum Kunth, Berol. II. 148." 
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siron. 456. 

p 6r 

— 408. 

L-. 470. 

nog o 

— 414. 

— 418. 

— 480. 

— A81. 

— 483. 

Herniaria glabra. DoloZ. w synon. ,,Hayne, 
Arzneig. IV. tab. 37." 

Cynanchum  Vincetoxicum. Dodaj w syn. 
.,Hayne, Arzneig. Vl. tab. 30." 

Astrantia major. Dodaj w synon. .,Hagyne, 

Arsneig. l. tab. 13." 

Eryngium campestre. Dodaj w synon. ,,Hag- 
ne, Arzneig. M. tab. L" 

Bupleurum rotundifolium. Dodaj w ice »Hag- 
ne, Arzneig. VII. tab. L" 

Pimpinella magna. Dodaj w synon. ,JHaygyne, 

Arzneig. VII. tab. 21. Tragoselinum magnum 

Mónch, Meth. 99." 

Pimpinella Saxifraga. Dodaj w syn. ,,Hagne, 
Arzneig. VIL. tab. 20. Tragoselinum magnum 

Mónch, Meth. 99." . 
. Pimpinella Anisum. Dodaj w syn. ,JHagyne, 
Arzneig. VII. tab. 22. Anisum vulgare Gaertz. 

de fructib. 1. tab. 23 f. 1." 

. Aegopodium Podagraria. Dodaj syn. Pado 
graria Aegopodium. JMónsch, Meth. 90." 
ond Carvi. Doloz. w syn. ,,Hayne, Arzneig. 

VII. £ab. 19." 
Foeniculum vulgare. Dodaj w syn. ,Gaerín. 

de fructib. 1. 105. tab. 23." Przy synonimie 
Anethum Foeniculum dodaé: ,,Hagyne, Arzneig. 

VII. iab. 18. Foeniculum officinale .Allion. 

Flor. Pedem. n. 1959." 
Apium graveolens. Dodaj w synon. ,ffagae, 

Arzneig. VII. tab. 24." 
Petroselinum sativum. Przy synon. Apium 

Petroselinum dolozyé: ,,Hayae, Arzneig. VII. 

i. 23." 
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Oenanthe Phellandrium. Przy synon. Phellandr. 

aquaticum dodaé: ,,Hagne, .Arzneig. T. t. A0." 

Coriandrum sativum. DofoZ. w syn. ,,Blackw. 

Herb. tab. 176. Hagyne, Arzneig. VII. tab. 13." 
Cicuta virosa. Dodaj w syn. ,,Hagyne, Arzneig. 

I. tab. 3*1." 
Aethusa Cynapium. Dodaj w syn. ,Hagne, 
Arzneig. Y. tab. 35." 
Daucus Carota. Dodaj w syn. ,,Hagne, Arz- 

neig. VII. tab. 2." 

Torilis Anthriscus. Przy synon. Caucalis An- 
thriscus dolozyé: ,,Hayne, Arzneig. Y. t. 36. 

Torilis rubella JMónch, Meth. 103. Caucalis 
aspera a Lamar. Euc. Y. 656." 
Chaerophyllum bulbosum. Dodaé w syn. ,,Hay- 
ne, Arzneig. l. tab. 32. 
Chaerophyllum temulum. Dodaé w syn. ,,Hay- 
ne, Arzneig. Y. (ab. 94. Scandix nutans /ónch. 
Meth. 101." 

Anthriscus sylvestris, Przy syn. Chaerophyl- 
lum sylvestre dodaé: ,,Hayne, Arzneig. Y. tab. 
33." 
Anthriscus Cerefolium. Przy syn. Scandix 
Cerefolium doda€: ,,/agne, Arzneig. VI. t. 14." 
Falcaria Rivini. Dodaj syn. ,Critamus agre- 

stis Bess. Enum. Volh. p. 93. Winm. en Gra- 

boi. Flor. Siles. l. 283." 

Sium latifolium. Dodaj w syn. .,Hayne, Arz- 

neiq. Y. tab. 38." 

Sium angustifolium. DofoZ. w syn. .JHagyne, 

Arzneig. Y. tab. 39. Berula angustifolia Koch. 
Wiámm et Grabow. Y. 278. Kunth, Flor. Berol. 

I. 268. Dietr. Flor. March. 534." 
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stron. 515. 
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—. 530. 

— 981. 
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|0— 997. 

— 998. 

— 9239. 

— 941. 

— 942. 

Conium maculatum. DoloZ. Ww syn. | Hagne, 
Arzneig. l. tab. 31." 

Angelica sylvestris. DoloZ. w syn. ,,Hayne, 
Arzneig. VII. fab. 9. Selinum E ESCONN Mónch. 
Meth. 80. 

Heracleum Sphondylium. Dofoz. w syn. Hag- 
ne, Arzneig. VII. tab. 10. Heracleum Branca 

ursina Allion. Flor. Pedem. ». 1291." 

Pastinaca sativa. Doloz. w syn. ,,Hayne, Arz- 

neig. VII. tab. 16." 

Anethum graveolens. Dodaj w syn. ,.Hayne, 

Arzneig. VIL. tab. 17." 

Peucedanum Cervaria. Dodaj w syn. ,,Cerva- 
ria rigida Mózch. Meth. 95." 

Peucedanum Oreoselinum. Przy synonim. 
Athamanta Oreoselinum dodaé: ,,Hagyne, Arz- 

neig. VIL. fab. 3." 

Peucedanum sylvestre. Dod. syn. ,Selinum 
Schiwerekii et. intermedium .Bess. Galic. I. 
205. Zawadzki, Enumer. Plant. Galic. et Du- 

cow. 190." 

Viburnum Opulus. Dolfozyé synon. , pulus 

glandulosa Mónch, Meth. 505." 

Sambueus Ebulus. Doloz. w syn. ,JHagne, 
Arzneiq. IV. tab. 15." 

Sambucus nigra. DoloZ. syn. ,,Hagne, Arz- 

neig. IV. tab. 16. S. vulgaris Lamar. Flor. 
fran. HL. 969." 
Parnassia palustris. Dodaj w syn. .,Gaertn. 

de fructib. I. 287. tab. 60. f. 1. Hagyne, Arz- 

neig. M. tab. A2." 
Drosera rotundifolia. Dodaj w syn. .Hagne, 

Arzneig. MI. tab. 2. Rossolis rotundifolius 

Mónch. Meth." 
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543. Drosera intermedia. Przy syn. D. longifolia 
doloZyé: .,Gaertn. de fructib. Y. 291. tab. 61. 
f. 2. Hagyne, Arzneig. II. tab. 28." 

944. Drosera anglica. Dodaj w synon. ,JHagne, 

Arzneig. II. tab. 29. 
546. Linum usitatissimum. Dodaj w synon. ,,agne, 

Arzneig. VIII. £ab. 17." 

547. Linum catharticum. Dodaj w synon. ,,Zagne, 
Arzneig. VIII. tab. 18." 

951. Berberis vulgaris. Dodaj w synon. ,/7agne, 

Arzneig. Y. tab. A1." 

553. Asparagus officinalis. DofoZ. w syn. ,,Gaertn. 
de fructib. I. 58. tab. 16. f. 5. Hayne, Arzneig. 

VIII. £ab. 29." 
554. Convallaria majalis. Przydaé w synon. ,,Gaertn. 

de fructib. I. 59. tab. 16. f. 6. Hayne, Arz- 

neig. lI. £ab. 18. Lilium Convallium majale 

IMónch, Meth. 636." 

555. Convallaria Polygonatum. DoToZ. w syn. ,,Hag- 
ne, Arzneig. II. £ab. 19. Polygonatum anceps 
Mónch. Meth. 637. Wiümm. et Grabow. Siles. 
I 327." 

556. Convallaria multiflora. Dodaj w syn. Zane, 

Arzneig. II. tab. 20." 

557. Convallaria verticillata. Dodaj synon. ,Po- 
lygonatum verticillatum 4JMóünch, Meth. 637. 

Wiàimm. et Grabow. Siles. 1. 326. 

558. Calla palustris. Dodaj w synon. ,agne, 

Arzneig. IV. tab. 5." 
959. Acorus Calamus. Dodaj w synon. ,Gaertn. 

de fructib. Il. 27. tab. 84. f. 10. Hagyne, Arz- 

neig. VI. tab. 31." 
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stron. 561. Ornithogalum luteum. Dodaj synon. ,,Gagea 
lutea Fi. et Schul. VII. 538. Kunth, Flor. Be- 

rol. II. 262. Dietr. Flor. March. 185." 
— 562. Ornithogalum pratense. Dodaj syn. ,,Ornith. 

stenopetalum | Fries. Wémm. et Grabow. l. 
918. Gagea pratensis Ji. ef Schul. VII. 536. 
Gagea stenopetala Kwnth, Flor. Berol. |l. 
261. Dietr. Flor. March. 133." W opisaniu 
tego gatunku ostatni peryod (stron. 663), 
zaczynajacy sie od wyrazów: ,,Korzeií w tym 

gatunku..." tak poprawié: ,.Korzeri w tym ga- 
iunku skíada sie ze trzech mafych, pozio- 

mych, jajowatych cebulek, z których jedna 

jest przeszloroczna, zeschía, brunatna skór- 

ka okryta, gfabik z li$ciem wydajaca; dwie 

za$ inne toroczne, twardawe, Zóltawo-biale, 

bezlistne." 

— 563. Ornithogalum arvense. DofoZ. w syn. ,,Gagea 
arvensis Jt. ef Schult. VII. 549. Kunth, Flor. 

Berol. ll. 262. Dietr. Flor. March. 134." 

—. 564. Ornithogalum minimum. Dodaj synon. ,Ga- - 

gea minima A. ef Schult. VII. 539." 

— 565. Ornithogalum umbellatum. Dodaj synon. ,,Stel- 
laris corymbosa Jfónch. AMet. 304. 

— 5067. Allium angulosum. Dodaj synon. ,,A. senes- 

cens Wiémm. et Grabow. Siles. l. 313. A. fal- 

lax Kunth, Flor. Berol. I. 264." 

— 576. Lilium Martagon. DoloZ. w synon. .Zayne, 
— Arzneig. VIII. tab. 28." 

— 583. Juncus uliginosus. Dodaj synon. .J. supinus 

Wimm. Siles. Y. 386. J. capitatus et J. supi- 

nus uliginosus. Schk. Haundb. tab. 98. 6." 
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Juncus bulbosus. Dodaj synon. ,J. compres- 
sus Jacqu. Dietr. Flor. March. 125." 
Luzula pilosa. Dodaj syn. ,Juncus Luzula 
Krock. Siles. l. n. 556. tab. 49." 

. Triglochinmaritimum. Dodaj w synon. ,,Gaertj. 
de fructib. VI. 26. tab. S4. f. 9." 

. Tofieldia palustris. Dodaj syn. ,,T. calycula- 
ta Wahlenb. Kunth, Flor. Berol. M. 974. 
Wimm. et Grabow. Siles. l. 352. Heritiera 
anthericoides Schrank, Flor. Bacar.l. 699. 
Narthecium iridifolium Villar. Plant. Dauph. 
11.2257 

. Rumex crispus. Doloz syn. ,,Zayne, Arzneig. 
XIII. tab. 3." 

. Rumex Hydrolapathum. Doloz. w synon. ,,7/ay- 
ne, Árzneig. XIII. tab. 4. R. maximus Gmelin, 
Flor. Baden. M. 99." 
Rumex Acetosa. Dodaj w synon. ,J/agne, 
Arzneig. XIII. tab. 6." 

Rumex Acetosella. Dodaj syn. ,Acetosa ha- 
stata JMónch, Meth. 351." 
Alisma Plantago. Dodaj w synon. ..Gaertz. 
de fructib. Il. 22. tab. 84. f. A." 
Trientalis europaea. Dodaj w syn. ,,Gaertz. 
de fructib. l. 227. tab. 50. f. 4." 
Aesculus Hippocastanum. Dodaj w syn. ,,//ay- 
ne, Arzneig. l. tab. A9. Hippocastanum vulga- 
re Gaertn. de fructib. M. 135. tab. VI. f. 2." 
Oenothera biennis. Przy synon. Onagra bien- 
nis dolozyé: ,,Gaertn. de fructib. I. 159, tub. 
oo fus 
Epilobium hirsutum. Dodaj synon. MES 
nerion grandiflorum Z/ónch, AMeth. 671." 
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613. 

614. 

615. 

617. 

619. 

631. 

634. 

635. 

648. 

Epilobium parviflorum. Przy syn. E. molk 
dolozyé: ,, Wimm. et Grabow. Siles. Y. 370." 

Epilobium montanum. Dodaj w synon. ,,Gaerín 

de fructib. Y. 157. tab. 31. f. 6." 

Epilobium tetragonum. Dodaj synon. ,.Cha- 

maenerion ramosissimum Zünch, Meth. 6'18. 

Vaccinium Myrtillus. Dodaj w syn. ,,agyne. 

Arzneig. I. tab. 7." 

Vaccinium Vitis idaea. Dodaj w synon. ,,Hay- 

ne, Arzneig. IV. tab. 19." 

. Oxycoccus palustris. Przy synon. Schollera 

Oxycoccos dodaj:, agne, Arzneig. IV. tab. 18." 

. Calluna vulgaris. Dodaj w synon. ,,Zagne, 

Arzneig. IV. tab. 17." 

. Acer campestre. Dodaj w synon. , Gaertn. 

de fructib, I. 166. tab. 116. f. 1." 

. Daphne Mezereum. Dodaj w synon. ,,Zagne, 

Arzneig. MI. tab. 43." 

. Chrysosplenium alternifolium. Dodaj w synon. 

Gaertn. de fructib. I. 208. tab. A4. f. 7." 

. Polygonum Hydropiper. Dodaj w synon. 

Hagne, Arzneig. V. tab. 20." 

. Polygonum minus. Dodaj w synon. ,,Zagyne, 

Arzneig. V. tab. 21. P. Persicaria Q angusti 

folium Lin. Spec. Plant." 
Polygonum Persiearia. Dodaj syn. ,,Zayne, 

Arzneig. V. tab. 22." 

Polygonum Bistorla. Dodaj w syn. ,,Zayne, 

Arzneig. V. tab. 19." 
Polygonum aviculare. Dodaj w synon. .,agy- 

ne, Arzneig. V. tab. 23." | 
Ledum palustre. Dodaj w syn. ,,Gaertn. de fruc. 

|t B. tab. 112.f, 9. Hayne, Ars. VII. tab. 21." 
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Arclostaphylos uva-ursi dodaj syn. ,,A. offi- 
cinalis Wmm. et Grabow. Siles. 1. 391." 

Saxifraga granulata. DoloZ. w syn. ..Hagne, 
Arzneiq. ll. tab. 23." | 

Saponaria officinalis. Dodaj w synon. .,7/ay- 
ne, Arzneig. I. tab. 2." : 
Dianthus Armeria. Dodaj synon. ,,Caryophyl- 

lus Armeria JZónch. Meth. 59." 
Dianthus- Carthusianorum. Dodaj syn. ,,Ca- 

ryophyllus earthusianorum Jónch, JMeth. 59." 
Dianthus prolifer. DoloZ w synon. ,.Cary- 

ophyllus aridus Mónch. Meth. 59. Kohlrauschia 
prolifera Kwunth, Flor. Berol. I. 109." 

Dianthus superbus. Dodaj synon. ,,Caryophyl- 

lus superbus JJónch, Meth. 59." 

Silene chlorantha. Dodaj synon. .,Cucubalus 

catholicus Krock. Siles. I. 2. 661." 

Silene noctiflora. Dodaj w synon. ,Gaertz. 

de fructib. ll. 2593. tab. 130. f. 8. S. viscida 

Mónch, Meth. 108." 

Stellaria aquatica. Dodaj w synon. ,,Pollich. 
Palat. s. A22. Wimm. et Grabow. Y. A16. 

St. graminea x L. Flor. Suec. ». 393." 
Arenaria rubra. Dodaj syn. .,Alsine rubra 

Wahlenb. -Kunth, Berol. Y. 123. Dietr. Flor. 
March. 698. Lepidogonum rubrum Wm. 

Siles. I. 78." 

Arenaria trinervia. Dodaj synon. , Moehrin- 

gia trinervia Claérville. Kunth, Flor. Berol. I. 

125. Alsinanthus trinervis Dese. Journ. de 

' bot. 1814." 

695. Cerastum viscosum. Przy synon. C. triviale 

dodaé: ,, Wimm. et Grabow. Flor. Siles. 1. 429." 
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stron. 695. 

— 697. 

— 6098. 

— 699. 

— 00. 

— "/05. 

— "12. 

— 15. 

— "120. 

— 193. 

— 96. 

— 138. 

— "740. 

— 148. 

Cerastium semidecandrum. Dolozyé syn. ,,C. 
viscidum  Lénk. Enum. hort. Berol. I. 433. 
Wümm. el. Grabow.: Flor. Siles. Ll. 430. My- 
osotis semidecandra Jónch, Meth. 225." 

Cerastium arvense. Dodaj synon. ,,Myosotis 

linearis JZónch, Meth. 225." 

Cerastium aquaticum. Dodaj synon. ,;Myoso- 
ton aquaticum /ónch, Meth. 225. Malachium 
aquaticum ries. Wimm. Siles. I. 12." 
Lychnis Viscaria. Dodaj syn. , Viscaria pur- 
purea Wémm. Siles. 1. 61." 
Lychnis dioica. Dodaj synon. Heiponania di- 
oica /JMónch, Meth. 70." 

Spergula nodosa. Dodaj syn. ,,Spergella no- 

dosa Aeichenb. Kunth, Flor. Berol. L. 120... 

Sagina nodosa Wémm. Siles. Y, 76." 

Asarum europaeum. Dodaj w syn. ,,Gaertu. 
de fructib. Y. 48. tab. 14. f. 1." 

Lythrum' salicaria. Dodaj synon. ,Salicaria 
vulgaris Mónch, Meth. 665." 

Sempervivum hirtum. Dodaj syn. ,,S. soboli- 

ferum Wimm. Siles. L. 91." 
Pyrus torminalis. Dodaj w syn. Wémm. et 

Grabow. Siles. Il. 18." 

Spiraea Filipendula. Dodaj w syn. ,,7//ayne, 
Arzneig. VIIL tab. 30." . 

Spiraea Ulmaria. Dodaj w syn. ,,7/a; yne, Arz- 

neig. VIII. tab. 31." 

Rosa canina. Dodaj w synon. ,,//ayne, Arz— 

neig. Xl. tab. 32." 

Po Fragaria vesca umie$cic: 

550a. F. cornua: sepalis calycis fructiferi erectis ad- 
(P. pagórkowa) pressis, pilis petiolorum patentibus 
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pedunculorum adpressis, fructibus du- 
riusculis. 

Fragaria collina Ehrh. Beitr. z. Na- 

lurk. VII. 26. Willd. Spec. II. 1093. 

Hayne, Arzneig. IV. tab. 30. Wimm. 

et Grabow. Flor. Siles. II. 58. Schlech. 
Berol. l. 276. Dietr. Flor. March. 

597. Spreng. Syst. Il. 533. DC. Prodr. 
IL. 569. F.vesca B Lim. Flor. Suec. 
n. 450. 

Przytrafia sig na wzgórkach mianowicie gli- 
niaslych, w zaroslach, niekiedy w gajach suchych. 
(Znajdowalem ja okolo Lomzy i w innych okoli- 
cach Augustow.). Kwitnie w kotcu maja 1 w czer- 
weu. ^]. | 

Do zwyczajnéj poziomki zupelnie podobna, i moze sfusznie od 
Linneusza za jéj odmiane uwazana. Wzrost ma nieco mniejszy, 

wszystkie czesci bardziéj kosmate; szypulki szczuplejsze, okryte 
wlosem z poczatku przytulonym, pózniéj rozlozystym, lub na dól 
muiéj wieeéj odgietym. Kielich po dojrzeniu owocu nie zwisly 
jak u poprzedz. lecz do niego przytulony; jagody nakoniec mniej- 
sze, twardawe, barwy pospolicie bledszéj 1 ani takiéj soczystosci, 
ani smaku tak przyjemnego nie majace. 

slron. 760. Potentilla norvegica. Dodaj synon. ,,P. dicho- 

toma /Mónch, Meth. 659. P. ruthenica et dif- 

fusa Willd. Enum. Berol. 955 (sec. Spreng. 
et Kunth.). 

W tomie Il. 

stron. 14. Tilia mierophylla. Dofozyé synon. ,,T. vulga 

ris Hagyne, Arzneig. MI. tab. A7. Wimm. et 

Grabow. Flor. Siles. ll. 101." | 
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stron. 17. 

—. 35. 

Aconitum Napellus. Dodaé w syn. ,,A. py- 
ramidale Wémm. et Grabow. Flor. Siles. |l. 
110." | 
Thalictrum flavum. Dodaé w syn. ,,Th. nigri- 
cans Jacqu. Austr. V. tab. A21. DC. Syst. I. 
182." | 

. Ranunculus auricomus. Dodaé w syn. ,R. 
polymorphus .A/lion. Flor. Pedem. wr. 1449. 

tab. 82. f.32." 

. Thymus Acinos. DoloZyé w syn. ,,Calamin- 
tha Acinos Clazre. Wimm. Siles. 1. 294." 

. Ajuga genevensis. Dodaé syn. ,,A. alpina Lin. 

Mantiss. 'Teucrium genevense Crants, Austr. 

252. Bugula alpina Allion. Flor. Pedem. Y. 45." 
. Ajuga pyramidalis. Dolozyé syn. ,Teucrium 

pyramidale Crantz, Austr. 252. Bugula pyra- 
midalis Allioz. Flor. Pedem. ]. 45." 

Ajuga reptans. Dodaé syn. ..Hayne, Arzneig. 

IX. tab. 17. Blackw. herb. tab. 64. f. l. Teu- 

crium reptans Crants, Austr. 252. Bugula re- 

ptans AMoench, Meth. 382." 

. Teucrium Chamaedrys. DoloZyé w syn. ,,Hag- 
ne, Arzneig. VII. tab. 4." 

. Mentha sylvestris. Dolozyé w synon. .,Hay- 
ne, Arzneig. Xl. tab. 34." 

. Mentha austriaca. W opisaniu tego gatunku 

(stron. 82 wiersz 7 od góry) wyrazy: ,Za- 
pewne odmiana poprzedzajacéj" wymazaé na- 

lezy. 
. Galeopsis pubescens. Ten gatunek Zawadzki 

w Enumer. Plant. Galic. et Bucow. (Vorrede. 
XVIIL), zalacza bezzasadnie do roslin saméj 

lylko Florze Galic. i Bukow. wlasciwych, bo 
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on i w Polsce i w wielu krajach niemieckich 
sie znajduje. Kunth (Flor. Berol. II. 109) 
uwaZza go za odmiane Galeops. Tetrahit. 
Galeopsis versicolor. Synonima Millera jest 
nie G. spectabilis, jak mylnie polozono (str. 
93), leez 4G. speciosa." Ten gatunek Kunth 
podobniez za odmiane gite Tetrahit. po— 
czytuje. 

Betonica officinalis. DoIoZ. syn. ,,Hagne, Arz- 
neig. IV. tab. 10." 
Leonurus Marrubiastrum. DoloZ. syn. ,,Chae- 
turus leonuroides Kwnth, Flor. Berol. II. 112." 

120. Euphrasia Odontites. Dodaé syn. ,Odontites 

121. 

126. 

128. 

verna Zteichenb. Wimm. Siles. Y. 278." 
Euphrasia lutea. DofoZ. synon. ,Odontites 
lutea Heichenb. Dietr. Flor. March. 359." 

Scrophularia nodosa. Na korícu opisania (stron. 
127 wiersz 7 od góry) dofoZyé: , W dawniej- 

széj medycynie wielka miafa wzietosc, a dzis 
liczne do$wiadezenia pokazaly, Ze sproszko- 

wany jéj korzeií, tudzieZ odwar z lodygi li- 

$ci i kwiatów, sa niezawodném od wáciekli- 

zny lekarstwem (Gazet. handl. i prsemgyst. z r. 

1846 ur. 9. Tygodnik rolnicz. praemyst. we 
Lwowie z r. 1847. nr. 26. Tygoduik peters- 
burs. 5 r. 1847. ar. 55)." 

Digitalis ochroleuca. Zmienié dyagnoze i sy- 

nonimy w ten sposób: ,foliis oblongis vel 
oblongo - lanceolatis serratis pubescentibus, 
racemo secundo, laciniis calycinis lanceolatis 
acutis, corolla ventricosa glanduloso-pube- 

scente, labio superiore brevissimo emargina- 
to vel subdenticulato , lobis labii inferioris 



816 

— 149. 

163. 

179. 

iriangularibus, intermedio multo majore acu- 

to vel obtuso. 

Digitalis ochroleuca Jacquw. Austr. Y. tab. 

97. Spreng. Syst. V. 781. Wimm. et Grabow. 

Flor. Siüles. Il. 227. D. grandiflora Lamar. 

Flor. Fran. M. 332. DC. Flor. fran. ur. 2663. 
JKunth, Berol. ll. 62. Wmm. Siles. 1l. 284. 

Dietr. Flor. March. 365. Spreng. Syst. l. c. 
D. ambigua /Merragy Schk. Handb. tab. 174. 
Willd. E»um. Berol.p. 648. Bess. Galic. I. 
56. D. lutea Scop. Carn. ur. 119. Pollich. 

Palat. n. 599." 
Capsella bursa pastoris. W opisaniu téj ro- 
Sliny (str. 151 wiersz 5 od góry) peryod za- 
czynajacy sie od wyraz. ,szypulki prawie 

pod katem" tak zmienié: ,szypulki tworza 
z osadka niemal kat prosty i od. dojrzalych 

owoców sa cokolwiek dluzsze." 

Nasturtium amphibium. Dodaj synon. ,, Armo—- 
racia amphibia Wémm. Siles. Y. 30." Przyto- 
czona za$ (stron. 165) synonime Krocker'a - 

poirzeba zmazaé, gdyZ ta naleZy raczéj do 
gatunk. poprzedz. tojest do JNustur. palustre. 
Cardamine sylvatica. DoloZ. w synon. ,,Link. 
Wimm..Siles. Y. 36. C. hirsuta B syleatica 

Wimm. et Grabow. Flor. Siles. 11. 268." 
W opisaniu peryod przedostatni, zaczyna- 

jacy sie od wyrazów: ,Euszezymy krótsze..." 
tak poprawié: ,Euszezyny krótsze jak u po- 

przedzajacego lecz dluzéj-szypulkowe., pod 
ostrym katem rozwarle, gladkie, zakoríczone 

szyjka nieszydeIkowata lecz zgrubiala, a któréj 

diugo$é szérokos$ci Tuszczymy wyrównywa." 
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stron. 301. Trifolium alpestre. Dodaj synon. .Sehkuhr, 
Handb. tab. 210." 

— 4312. Melilotus dentata. DofoZ. w.synon.. ,,M. Ko- 

chiana Wémm. et Grabow. Flor. Siles. V. 30." 
— 319. Hypericum quadrangulum. Druga odmiane te- 

go dziurawca (8 dubium) botanicy szwedzcy 

uznali za niewatpliwy gatunek Hyper. qua— 
drangulum. Linneusza , i wszyscy dzisiejsi 
autorowie tegoZ sa mniemania. Poltrzeba wiec 
wymazaé z naszéj Flory caly nr. 805, a w to 
miejsce wTozyé nastepujace dwa gatunki: 

505. .H. rETRAPTERUM: caule herbaceo erecto quadrangu- 
(D. esteroskraydel- lari-subtetraptero superne panicu- 

kowy) lato-ramoso, ramis floriferis dicho— 
tomis, foliis sessilibus ellipticis ova- 
libus vel oblongis obtusis pelluci- 
do-punctatis, floribus trigynis, se- 
palis oblongo-lanceolatis acutis in— 

tegerrimis pelalisque subglandulosis. 

Hypericum  tetrapterum — Fries. 

Kunth, Flor. Berol. . 70. Wimm. 
et Grabow. Siles. Ill. 83. Wémm. 

Siles. Ll. 53. Dietr. Flor. March. 

671. H. quadrangulare Smith. Willd. 

Spec. MI. 1459. Haynme, Arzneig. 

VIIL fab. 43. Choesy à» DC. Prodr. 

L 548 (ex parte) Bess. Galic. II. 

129. Schlech. Berol. l. 397 (in 
omnib. exclus. Lin... H. quadriala- 
tum Wahlenb. Suec. p. 416. 

Na lakach baguistych, kolo rowów, w gajach 
olszowych, nad brzegami blotnistemi rzék i w t. p. 

m. Kwitnie w lipc. Seu yt 
108 
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Ma lodyge mniéj lub wiecé] galezistg, na dwie stopy czasem 
wysoka, gladka, wyprostowana, odznaczajaca sie ezterema blon- 

kowatemi kantami, naksztalt skrzydelek po niéj zbiegajacemi, - 
a które czworograniasty ksztalt jéj nadaja. Skrzydelka te, szcze- 
gólniéj w górze lodygi, sa wydatne. Liscie szérokie, gladkie, prze- 
ciwlegle; bezogonkowe, owalne lub podluzne, tepe, zylaste 1 mia- 
nowicie w posrodku przezroczysto-kropkowane, a na brzegu czarne- 
mi, równie jak lodyga oznaezone punktami. Kwiaty muiejsze 
i bledsze jak u poprzedzajacego (cytrynowo-zólte), tworza wierz- 
cholkowa niemal 3dzielna wieche. Dzialy kielicha lancetowate, 
Spiczaste, na brzegu zupetnie cale, 1 zwykle bez ezarnych kropek. 
Platki prawie-eliptyezne, podobniez niekropkowane. 

805 a. H. ovApRANGULUM: caule herbaceo erecto quadran- 

(D. csworoboczny) gulari paniculato - ramoso, ra- 

mis floriferis dichotomis, foliis 

sessilibus ellipticis vel ovali- 
oblongis obtusis sparse pelluci- 

do- punctatis vel epunctatis, 

floribus trigynis, sepalis ova- 

üs vel ellipticis obtusis inte- 

gerrimis petalisque nigropun- 
ctatis. 

Hyperieum quadrangulum x. 

Spec. Wiümm. et Grabow. Flor. 

Siles. lI. 83. Dietr. Flor. March. 
670. H. dubium Leers. Willd. 
Spec. lI. 1460. Ejusd. Enum. 

: Berol. p. 810. Bess. Galic. ll. 

. 190. Scehech. Berol. |. 398. 
Loreh. Flor. Pruss. tab. 150. 

f. 822. H, quadrangulare Jfur- 
ray. Kunth, Flor. Berol. Y. '70. 

Wimm. Siles. l. 52. H. macu- 
latum .Allion. Flor. Pedem. m. 
1433. iab. 89. f. 1. Crants, 



819 

Austr. 98. H. delphinense Vil- 
lars. Plant. Dauph. lI. p. 497. 
tab. A4. H. quadrangulum B ef 

1 Choisy in DC. Prodr. Y. 548. 

Hypericum floribus trigynis, cau- 

le quadrato herbaceo Liz. Flor. 
Suec. n. 619. 

Przytrafia sie na lgkach nieco wilgotnych, nad 
brzegami lasów, w gajach, zaroslach (Znajdowa- 
lem ezesto w okolicach Szezuczyna.). K witnie w lipc. 
sierp. ?] | 

Od poprzedzajacego rózni sie lodyga mniéj galezista, nie- - 
kiedy pojedyneza . szezuplejsza, czasem czerwonawa, u dolu 
obosieczna, tojest dwoma kantami mniéj wiecéj wyraznemi opa- 
trzona, w górze prawie 4kariciasta, lecz na kantach skrzydelek 
bloniastych, jak u tamtego, nie majaca. Liscie przytém ma prawie 
bez ;adnych kropek przezroczystych; kwiaty o polowe wieksze; 
dzialy kielicha szersze, jajowate lub eliptyezne, w wiérzcholku 
tepe, a platki gesto czarnemi kropkami upstrzone. Ten gatunek 

niekiedy wyzéj lokcia wyrasta." 

stron. 601. Betula alba. Opis kwiatów brzozy pospolitéj 

(poczynajac od wyrazów: ,Kotki mezkie...," 

aZ do piérwszego ustepu na stron. 603) wy- 

mazaé, a w to miejsce wlozyé nastepujacy 

dokfadniejszy: 
,Kotki mezkie przed li$ciami wyrastajace, na wierzcholku ga- 

lazek zwykle po dwie (czasem po 3 lub po 1) umieszczone, zwisle, 
walcowate, póltora do póltrzecia cala dlugie. Skladaja sie z lusek 
okraglawych, rzesowatych, w wiérzcholku ezasem króciutkim 
sztyletem zakonczonych, zólto-brunatnych. Pod kazda jest 5 dro- 
bnych przysadek, z których dwie górne (zwierzchnie) plaskawe, trzy 
zas dolne szezuplejsze lecz dluzsze, wklesle 1 bledsze; do ostatnich 

przymocowane sq preciki w liczbie szesciu (tojest po dwa przy na- 

sadzie kazdéj), majace nitki krótkie, glówki podwójne, jajowato- 
okraglawe, lkomórkowe, zólte, wpodluz pekajace. Zeiiskie kotki 
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prawie jednocze$nie z li$ciami z paezków boeznych pojedynezo 
wyrastaja, i sa nà krótkich szypulkach do góry wzniesione, szczu- 

plejsze i krótsze od mezkich (bo ledwie ?/, cala dlugie), zielona- 
we; skladaja sie z maleükich, seisdle. dachówkowato-ulozonych, 

w mlodo$ci jajowato-okraglawych, pózniéj trzyklapkowych lusek; 
ich boczne klapki sa zaokraglone i szerokie, Srodkowa zas$ prze- 
dluzona, niemal trójkatna, prawie-tepa 1 cokolwiek na zewnatrz 
odchylona; wszystkie sa rzesowate 1 nieco szorstkawe. Kazda lu- 
ska ma pod soba trzy drobniutkie kwiaty, tojest 3 zawiazki. dwu- 
szyjkowe, o bliznaeh dlugich, równowazkich, wysunionych, cie- 
mno-karmazynowych. Zawiazki te zamieniaja sie pózniéj na tylez 
malenkich, prawie-eliptyeznych, soezewkowato-splaszezonych, po 
dojrzeniu rdzawych orzeszków, z których kazdy jest z dwóch stron 
delikatna blonka czyli skrzydelkiem przezroczystém opasany." 

stron. 647. Salix viminalis. Wierzbe te w niektórych 

okolicach Polski nazywaja- wéersba obre- 

€zomq. 
' 

—28«9 O (»«— 



MZWISKA. POLSKID, 

Siron. Siron. Siron. 

Akacya......- 280 | Goryeznik.... 167 | Lipieinik ..... 518 
NISÍCB.. - enriese 400 | Grab. ....... 605 | Lnianka...... 146 
Bluszezyk..... 84 | Grazel ...... iS. | Enicas «desi 192 
6 STONES 213 | Groch. ..;...... 250 | Lucerna...... 282 
Bodziszek. .... 213 | Grzybier. .... À | &oczyga:.. se 195 
Brodawnik....467 | Jalowiec..... 615 | Lopian. . . .... 342 
BUzOza. Eau 601 | Janowiec. .... 231 | Luskiewnik .. . 133 
Duk. ee: 607 | Jaskier ...... 39 | Macierzanka. .. 60 
Bukwica ..... 95 | Jasnota. ..... 5p 4 Mak... s e 2 
Bylica-... 8. 382 | Jastrun.. .... 423 | Maruna .. .... 424 
Ghaber. .'. ......- 349 | Jastrzebiec. . .. 446 | Marzymieta.... 82 
Chmiel. ..... . -.. 660 | Jemiola. . . ... 655 | Marzymlodek . . 406 
Ghroszez. .....-.-. 151 | Jezierza. .... 339 | Mazicezka ..... 421 
Ghrzan. ;...44. 144 | Jezoglówka... 531 | Mierznica. .... 101 
(si. crore 6d. ]-dodla .. 623 | Mieta. ....... 18 
Cykorya...... 491 | Kaezyniec.... 96| Milek ....... 31 
Czarnuszka.... 21 | Kapusta ..... 194 | Miodownik.... 69 
(ozerniec. . 45. 9 | Karczoch. . ... 324 | Mlez........ 459 
Czosnaczek. . . . 185 | Kasina .. ..... 334 | Modrzew . . ... 626 
Cizysciec. . ....... 96 ! Kocanka ..... 369 | Morwa. ...... 588 
Iob. ues 610 | Kokorycz .... 229 | Namulaik..... 134 
Dabrówka. ..... 12 ! Komonica. ... 278 | Naparstnica. ... 128 
Drzewigroszek . 252 | Koniczyna. . .. 202 | Nawloé. ...... 401 
Dymnica,. .... 232 | Konopie ..... 658 | Nicennica..... 480 

Mynias-.. ome 634 ! Koslazek..... 505 | Nogietek. ... . . 438 
Dziebrenosek . . 211 | Kozibród. .... 416 | Nostrzyk. ..... 309 
Dziurawiec. .. . 317 | Kreczynka. ... 510 | Ogórek .. .... 630 
Hasola? ..--.. 248.| Krokosz...... 348 |/Olszazy-d-i e 590 
Gajowiec . .... 94 | Kruszozyk. ... 512 | Oman........ 393 
Gesiowka. .. .. 1125 Krwaywnik ^ . 49209 Orliks 2 222 9- 20 
Glistewnik....  1|Krzecina..... 1025  Orzechs--- e 614 
Glowienka.... 65 | Krzyzownica.. 934 | Oset ... ..... 331 
Gnidosz .. .... 115 | Kukurydza ... 539 | Osoka........ 674 
Gnrieznik. ..... 514 | Lebiodka. .... 106 | Ostropest, .. .. 346 
Gorezyca ..... 190 | Leszezyna . . . . 598 | Ostroze ..... 326 
Gorezyeznik . .. 187 | Ledzwian. . .. 256 | Ostrózka. .. . . . 15 
Goryozel... . ... 418) Eipas s... v. 13 | Otoczka . . . ... 314 



stron. 
Ozanka....... 15 
Ozedka, ...... 158 
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SPROSTOWANIE POMYELEK. 

stron. wiersz 

6 od dolu 222 
396 
461 
557 
695 

7 
8 
5 
7 od góry 

W TOMIE I. 

zamiast 

lantiuseulis 

nerkowaty 
caules tricto 

Spiczasto-nerwiste 
415 

ezytaj 

latiuseulis 

rurkowaty 
caule stricto . 

$piezaste, nerwiste 
416. 

Na str. 457 zaszla pomylka w liezbie porzadkowéj przy gatunkach umieszeza- 
néj; albowiem przy Herniaria hirsuta powinna byé liczba 292, a polozono 301, za- 
tém numeracya o 9 liczl; naprzód posunieto.. Ta pomyltka ciagnie sie az do stron. 
481, gdzie znowu przv Apium graveol. polozono 318, liczbe która juz poprzedza- 
jacy mial gatunek.  Tym sposobem nastepne az do kofica liczby, staja sie wiek- 
szemi o 8, tak iz ostatnia, na str 764, nie jest 564, ale 556; piérwsza przeto w to- 
mie IIgim nie jest 565, lecz 557, i w tymze tomie na str. 15, nie 577 leez 569. 

Dopiéro od liezby 570, na str. 17 tomu IlIgo, sprawiedliwa nume. gatunków . 
idzie az do korica dziela, 

siron. wiersz 
DE 

8 
13 
14 

od. dolu 
od góry 
od dolu 

od góry 
od dolu 

od góry 

od dolu 
od góry 

od dolu 

od góry 
od dolu 

W TOMIE II. 

zamiast 
cale cytrynowo-zZólte 

IV 
augustifolium 
predzéj 
preciki 

279 
Okrycie 
Lanium 
bezogonkowe 
suffructicosum 
latis 
cristatis 

' 268 
górna; warga 

690 
znajduje 

68 
Carolli-Gmelina 
309. .BARBAREA.  GOR- 

CZYCZNIK 
lub 
3$cienna 
pinnatifidis 

217 
556 

czytaj 
cale, cytrynowo-Zólte 

VI 
angustifolium 
piérwéj 
nitki 

; 37 
Okrazki 
Lamium 
i niemal bezogonkowe 
suffruticosum 
laxis 
cristatis, 
2. 68 
górna warga. 

680 
znajduja 

67 
Caroli-Gmelina 
809. BARBAREA. GORFY- 

CZNIK 
leez 

2é6cienna 

pinnatifidisve 
218 
555 
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síron. wiüersz 

193 
283 
:235 

237 
241 
246 
269 
270 
278 
271 

1 
(98 
17 

15 
14 

[un 

[urs 

[5r 
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od dolu 

od góry 
od dolu 

od góry 

od. dolu 

od dolu 
od góry 
od dolu 

od góry 

odagdolu 
od góry 
od. dolu 

od góry 

od dolu 
od góry 

od dolu 
od góry 
od dolu 

od góry 
od dolu 

A. 

od góry 

od dolu 

od góry 
od. dolu 

od góry 

od. dolu 
od góry 

zamiast 

Andrews. 

wielkie 

ZI 35) 

Szerokie 

4, bpermo ' 
Wemmer 
ma maleüki 

1.5 straczków 
Sylvestirs 
subnullus 

30 
1. 828 : 
bardzo drobne, ostro 
4— bspermis 
kreskowane 

Lophiopsis 
Spinosis - 
mentosi 

sklada sie 
240 

cie 

galezi, na 

1 —3sectis 

bisuperioribus 
133 

Lin. Pollich 
'" Delechamp 

3093 
VI 

aurea 
lugulis 

521 
Hollandiae 
foliis, 

NE YS 
pochylone 

I 
Lin. Fior. 

3888 
Blackwell 1L. t, 

WM 
Spira 

353 
94 

utrinque 

cylindracea- 
remotissisimis 
maleükie 
vaginatis 

378 
| 

Haübk. 
peezku 
podwójne, pilkowane 
Haibke. 

IV 

czytaj 
Andrzejowski 
wietkie 

; «d—5 
Szczególowe 
4spermo 
Wimmer 
maleüki 
i straczków 
sylvestris 
subnullis 

309 
1823 

bardzo drobno i ostro 
4spermis 
kropkowane 
Lophiolepis 
spinosis, 
tomentosi 
skladaja sie 

460 
li$cie 
galezi i na 
4— sectis 
bi—, superioribus 

183 
Pollich 
Dalechamp 

2093 
Y 

Virga aurea 
ligulis 

52 
Hallandiae 
foliis 

VII 
popylone 

ji 
Lin. DC. Flor. 

383 

Blackwell t. 
IV 

spica 
453 
911 

utraque 

cylindraceo- 
remotissimis 
malenka, 
evaginatis 

328 
I 

Harbk. 
paczku 
podwójnie-pilkowane 
Harbke. 

VI 



siron. wiersz - &umiast czytaj 
624 16 odgóry  drobno drobne, 
028 8 — Z bocznych Z paezków bocznych 
633 14 — (D. arbuz) (0. arbuz) 
639 6 od dolu 'melonu malonu 
640 — 9 odgóry  nitkowatemi witkowatemi 
652 4 odgóry  praecocibus amentis praecocibus 

: 9 Calix Salix 
660 | od dolu 1ziareczkowy; lziarkowy; szyjek 2; 
663 17 od góry odlegle odlegle 
670. 13 foliolis . foliis 
692 4 od dolu Salis. Il. Salis. 
693 . 3 odgóry  avaulis acaulis 
696 21 od dolu minimum minimus i 
698 5 odgóry  olidum olidum 
699 15 od dolu  Calicina calycina 
mU un pope officinalis officinarum 
714 15 odgóry Ruth oth 
TIME o cce Ledum graveolens Gilib. Ledum graveolens Gilib.—L. 

palustre. 
725 13  — Oxycoccu Oxyeoccus 
726 13 od dolu Phelipaea Phelypaea 
E 5  — Phoenicopus Phoenizopus 
72! — 8 odgóry Alti. Alli. 
728. 9 od dolu  Schmith Smith. 
(oT vulgare vulgaris. 
732 17 odgóry  Lill. Mil. 
199 83 od dolu et S. : de B, 
737 po wierszu 
749 21 odgóry 
760 . 5 od dolu 
(OON 

783 19 od góry 

7 od góry dolozyé 
hirsuta, Krock. 
Kamionka pospolita. 
wielkokwiatowa 

768 

Carvifolia L, I, 517. 
hirta, Krock 

Kanianka pospolita, 
wielokwiatowa 

760 
796  wiersz 20, 21 i 22 od góry zmazaé, a w to miejsce polozyc: 

— 215 Bromus arvensis. Dolóz syn. ,,Bromus versicolor Pollich Palat. I.109.** 
—224 Koeleria cristata, Dodaj syn. ,,Festuea cristata Villars, Plan. Dauph. 

II. 93. Airochloa cristata Link. Enum. Berol. L, 127.* 
798 17 od dolu  Coiumbaria vulgaris Pres. Columbaria ochroleuca Presl. 
804 15 odgóry  Tragoselinum magnum Tragoselinum Saxifragum; 
$08 9  — (stron, 663) .(stron. 563) 
— 1 od dolu 6. b. 

KONIEC TOMU DRUGIEGO I OSTATNIEGO, 
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