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de i det närmade förklara fig fjelf: bägge be-

tekna et och det famma. Det enda härvid

vore at förklara, är at hvarken ordet Ovindad
eller Skal må tagas i fin fträngafte bemärkd-
fe: det förra Hcai nedanföre närmare vilas,

det fenare innefattar icke allena hårdt utan

ock mjukt Skal, hvarföre ock v. LiNNé altid

nyttjat ordet Tefta, fom likväl fynes v? ra för-

vida fträckt. Til denna Ciafs höra aitfä alla

de Malkkräk fom äro förfedde med en Be-

täckning eller Öfvertog fom omedelbarligsn

omgifver deras kropp, iiknelievis at fäga få-

fom på Snäckor eller Mufslor. ifrån deffe

äro dock de Ovindade Skalkräken betydeligen

fkiide, och deras kännetekn blifya; at de äro

hlota Mafkkväk
,
omgifue af et Öfvertog eller

Skal fom merdndels år hårdt och kalkart
7
gt

,

antingen utan vindnii^g, eller med en oordente"

lig famt nedvänd och oftafi vidfäflad vindning:

utan Pelare eller Hångfle, Om man viii taga

detta på det för Natur-Vetenlkapen hit intils

allmänna Språk , få heter det Animalia JUoUufca^

obte61a Involucro fen Tefla fctpiiis indiirato caU
carco; Spira aut miUa ^ aut irregiilari infera j

flerisque adnata: Coliimella aut Cnrdine mdlo.

Til fm vidare fördelning innefattar denna
Clafs 2me underdelningar eller ordningar,

neml. Kup-Mafkkrak (Vafculata) och Ror^
Majlkräk (Tubulata), hviika fram bättre iko«

la förklaras.

§. 2

Alla de Malk - Slägter fom nu til denna
Clafs blifva förde, hafva tilförene varit lik-

fom
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fom förftrödde ända til och med under de af-

lägsnafte Claffer. Således har man för detta

upfört en del ibland odölgde Mafkkräk, an-

dra ibland Snäckor och Mufsior^ ja väl ock-

få ibland de växtliknande Malkkräk. En få-

dan förftröeife kan ej annat än vitna om den

flora villrådighet hvari man varit, och fom
tillika vifar at famma kräk nödvändigt fordra

fm egen och färikilda Ciafs. En fådan nöd-

vändighet updagas ännu mer, då man finner

at en och annan Författare varit på vägen at

uprätta en fådan Clafs. Gualtieri Ind. p.

XXI, är den förfle, fom gjort början til någon

fådan ilags upftäilning, den han kallade TeJicB

inarin(Q integrce non tiirbinata jimplices ^ och

fördelte den i Vafculofae och Tubuiofae. Men
under en färllcild Clafs, fom fick namn af

Polythomce^ upförde han Skäggkoppan ( Bala-

nus ) och Skäggmufshn ( Lepas ) famt Sjo'

borren ( Echinus ). Andre hafva in/kränkt fig

til viffa Slägter af Ovindade Skalkräk. Så-

ledes har v. LiNNe upfört några under den
afdelning fom han kallar univalvia nbsqiie fpi-

ra regillari y de öfrige under andra Claffer, fom
framdeles fkal vifas. På näfian famma fätt gjor-

de ock O. F. Muller: han hopiörde rätteli-

gen Sjoborren och Rortänderna ( Dentalium )

under en flock af namnet Pervia^ men för-

ftrödde de öfriga på andra ftällen. Klein lä-

rer varit den förfte, fom budit til at i ord-

ning ftälla Rörmafkarne, hvarom man kan lä-

fa defs Defcr. Tubulor, 2. p. 16. Blumen-
BACH Hanclb* p. 407, uprättade faft mindre
lyckeligen en färfkild clafs kallad Cartilagi-

A 3 nea^
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nea^ hvarunder någon liten del af Kupmafk-
kräken eller Sjöborrarne famt Sjöftjernörna

m. fl. inflyttades j de öfrige fördes til den af

v. LiNNe upgifna underdelningen eller -£/';//rÅ/7-

lige Concbylien ofme hejiimmte ditjfi^re vindlin-

gen, p. 433.

§. 3.

Päremot lärer Martini varit den förfte

fom gå±t i någon fullkomligare verkftällighet,

at förena flera af de ovindade Skalkräken un-

der en allmännare upftällning, då han i fit

Conch. Cab. i. gaf åtikillige både Kup- och

Rörmafkar en gemenfam upftällning, och kal-

lade de ditförde Skalkräk Tejice non turhinatce,

Deffe underdelte han ockfå i Fiftulofa och

Vafculofa, men de blefvo ändock alla ftälde

under en och famma Clafs med Snäckorna. Man
bör på fit flälle gifva vidare ljus i detta äm-
ne, då hvarje af nämnde Ordningar omftän-

deligen komma at afhandlas. hnedlertid ålig-

ger ofs dock här i allmänhet at vifa, at de

under denna fåfom en färikild Clafs förde

Mafkkräk, icke höra til några andra Mafk-
kräks Claffer. At de Ovindade Skalkräken

icke höra til de odölgde Malkkräkens Clafs,

det bevifar nogfamt at de äro förfedde med
en färfkild ombyggnad. Om de ock til deras

kropps yttra befkaffenhet likna något odölgdt

Mafkkräk, få äro de dock dölgde inom de-

ras Öfvertog och kunna lika få litet i de

odölgde Maikkrv^kens Clafs intagas, fom om
man ville upföra viffa Snäckor ibland Snig"

lame
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lame eller Seglare - Snäckan ( Argonauta )

ibland i%V/^7?/J/?r/;^ 5 för det deras Innevånare

något likna Sniglar och Bläckfilkar. Men den-
na påftådde likhet är dock icke fullkomlig,

fom vid jämförelfe /kal finnas: och et kräk
fom danar en få befynnerlig byggnad, föm hy-

fer et annat lefnadsfätt, måfte ock annorlun-p

da vara fkapadt, än et annat fom äger ingen

af fådana egenikaper. I allmänhet, fäger

MUller i fin Bok von Viirm. p. ^ , kan jag

icke infe med hvad rätt man förbinder de

nakne Mafkkräken med Skalkräken: om ock
de förre hafva mycken likhet med de fenare, få

är dock altid Skalbyggnaden något väfendte-

ligt och förutfätter hos vSkalkräken fådana

verktyg, fom de nakne Mafkkräken hvarken

hafva eller behöfva.
I

5- 4-

At de Ovindade Skalkräken icke höra til

Snäckkräken eller Mufslorna, det bevifar bå-

de fjelfva kräkens ftora olikhet, och jämväl

at de antingen aldeles icke hafva några vin-

dade Skal, eller åtminftone icke få vindade

^

fom nedanföre närmare fkal förklaras: icke

heller hafva de ordenteliga Hängflen. Den i

fm tid djupt nog tänkande Gesner yttrar fig,

de aqv. L. 4 p. 490, märkeligt nog at icke

förbigås, iieque hivalvium fäger han, nec univaU
vium generis funt ; Gualtieri Ind, t. 10, har

varit af famma mening. Ännu mindre gifves

någon ibland dem fom kan föras til de växt-

liknande Mafkkräken, emedan de icke hafva

A 4 med
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med dem den minfla likhet, ej heller äro de
förenta i någon Stam, utan utgöra hvar för

f]g färlkildte Kräk, faft en eller annan bygger
få nära hvarandra fom voro de fammanvuxne.
Browne, GuNNEiius och Pennant fynas hafva
fallit på den tankan at upföra fjelfva Malk-
kräken, under de odölgde Maif^kräken, och de-

ras omgifvande Skal under Snäckkräkens Clafs:

på det fätt hafva de gått til väga med några
Snåckvor ( Serpula ) och Griismafkar ( Sabel-

la).^Men man ikuUe derigenom ej allena göra

kun/kapen högft vidlöftig och fvår, utan ock
handla mindre rätt då man få långt åtlkilde

kräken ifrån deras tilhörigheter , utom hvil-

ka de lika få fvårligen kunna lefva, fom at

förlora hvilken del fom heldft af deras kropp,
hvilket fram bättre vidare ikal ådaga läggas.

§.

Jag har alt fördenikull gjort en färlkild

Clafs af berörde kräk, icke mindre af Ikäl ännöd-
vändighetj och ehuru man måfte medgifva, at ic-

ke alla derunder förde Släg^er hafva få fullkom-

lig öfverensflämmelfe, fom de hvilka höra un-

der de fiäfte andre Mafkkräkens Claffer : få lä-

rer dock ingen kunna neka det ju alla til denna

Clafs förde Slägter flå mycket tjenligare här-

under och för lig fjelfva, än förente med an-

dra Claffer där de, i anfeende til en långt

liörre olikhet, fvårare Ikulle Hå at igenfinna.

Med et ord at fäga, hit höra alla de Mafk-
kräk, fom icke väl kunna föras til någon af

de öfrige Maflikräkens Clafrer. Man har of-

van
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van fagt at de Ovindade Skalkräken äro

Vievändels omgifne med et hårdt och kalk-

artigt Skal
5
ty et eller annat Slägte gifves fom

har et Öfvertog eller Slida allena beftäende

af et hudlikt eller läderacktigt ämne, ftun-

dom befatt med Sandkorn, Grus eller Snack-

Ikalsbitar och hvad gnnat tjenligt fom finnes

på hafsbotn. Viffe Yrfä-iarver fom uppehålla

fig i vatn, hafva väl ock en dylik Slida,

men det deri boende kräket är ganika väl

ikildt ifrån Malkkräken raedeift annorlunda

danade Trefvare, och i fynnerhet i anfeende

til fina verkeliga fötter fom äro med klor för-

fedde: deffe fötter utgöra et antal af endaft

6 och fitta under framdelen af kroppen, dä
deremot de på Rörmafkarne blott fotliknande

delar ( ty de beftå allena af viffa hår eller

borfl ) fitta mera å ömfe fidor af kroppen än-

da utföre och utgöra et lika antal par, fom
kroppen beftår af leder. Om detta ämne är

nu , då det tillägges hvad redan i Claff. §. §.

I. 2. blifvit anfördt, aldeles tilräckeligen ta-

ladt: nog omfländeligen är det äfven utiördt af

ScH.RÖDER Gefch. der ftufsco77ch, pag. 4063 Men
för deffe Yrfäns Siida ikull, finner jag lik-

väl få litet famband imelian dem och de
Ovindade Skalkräken, fom fnart fagdt imel-.

lan en Fogei fom bygger et konftigt Bo , och
et Snäckkräk med fm Snäcka.

5. 6.

Det lärer näpp^>ligen eller föga mer gif-

vas än et högil tu Slägter af förevarande

A 5 Clafs,
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Clafs, hvilkas Skal i anfeende til en eller an-

nan art kan fägas vara vindadt. En fådan
Vindning eller rättare Ormllängning, är dock
m^rändels mycket oordentelig, äfven inom
famma Art, få at den ej allena är til antalet

af Vindningarne olika, utan ock den ena
Vindningen ftörre, den andra inikränktare

,

och få åter mera utvidgad: den ena vindnin-

gen kan vara cirkelrund, då den andra är af-

lång: den ena kan hänga tiihopa med den an-

dra, och den påföljande Vindningen kan vara

helt ledig o. f. v. deremot finner man deffe

Vindningar på Snäckkräken hafva det natur-

ligafte fammanhang, famt det regelbundnafte

omlopp och.förenmg. Bonanni har äfven re-

dan i fm tid infedt denna märkeliga fkilnad,

då han i MiiJ, Kirch, p. 437 fåledes införes

fig utlåtande: fine regiila fie&tintur ^
ideoqiie

NB. turhinati <^icendi non fuut ^ och Martini
kallar dem Tiihuli irregiilariter contorti^

Merberörde oordentelighet fynes dock mera
tilfällig, fom fram bättre ikal vifas, och kan
fåledes ingalunda anfes fåfom någon obehörig-

het i deras fkapnad. Vidare är ock den fkil-

naden betydelig, at deffe ma/kars Vindningar

äro utan Pelare fom Snäckorne näftan alia haf-

va, hvarföre ock v. LiNNé kallar en fådan

ricktig Vindning ciraimvolutio circnm cohiviel-

lam, GuETTARD har jämväl ricktigt anmärkt
denna fkilnad. Ändteligen äro ock Snäckkrä-

ken altid frie och ledige, famt bära gemenli-

gen fin vindning upföre: deremot äro merbe-

rörde til denna Clafs förde Malkkräk merän-

dels altid och beftändigt anvuxne vid andra

ting
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ting med fina Vindningar, fä vida de icke ge-

nom något våld blifvit lösrifne3 de hafva al-

tid hufvudet upåt vändt, och komma aldrig

af MWet utan at öfvergifva deras Skal, fom
ej heller aldrig Iker utan våld ( §. 4. ). Det-

ta var likväl i allmänhet fagdt: all ting har

fit undantag och et eller annat Slägte gifves

fåledes fom icke är anvuxet, men fäfter fig

dock gerna fjelf på något vifst ftälle.

§. 7.

En eller annan Författare i fenare tider

,

har varit af den tankan at Skalkräkens up-

ftällning borde hufvudfakeligen ike i affeende

på fjelfva kräkens belkaffenhet och icke i an-

feende til Skalet. Men de fläfte Samlare haf-

va ganlka fällan tilfälle at få fe kräken fjelf-

ve: gemenligen äro ock fjelfvå kräken inom
et och famma Slägte få lika hvarandra, at

derutinnan icke finnes någon fådan Ikilnad, fom
hvarken kan väcka en Samlares nyfikenhet

eller upmärkfamhet^ den Allvife Skaparen fy-

nes ockfå hafva gifvit den mäff befynnerliga

prakt och fägring famt märkvärdighet endaft

åt Mafkkräkens yttre byggnad eller SkaljÄf-
ven förfalla och förfvinna deffe kräk genom
en häftig förgangelfe, få fnart de komma ut-

om deras Element: då tvärtom deras Skat

trotfar fjelfva Tiden. En upffallning mera
byggd på fjelfva Kräket än på defs Skals /kap-

nad och utfeende, fkulle fåledes i alla affeenden

mindre gagna. Ja! man har i flera Tidehvarf

kätidt viffe Arters Skal, väl ock et helt Släg-

tes
,
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tes, utan at någon ännu fedt deras Innevåna-

re eller fjeifva Kräken: hvarthän Hxulle man
väl föra deffa undransvärde Byggnader, om
man endaft hade en upfiällning efter Kräken?
Menniikans blotta nyfikenhet har icke en gäng
tillåtit, at någonfm förkafta deffa Skal faflän

man funnit dem utan Kärna. Dock fom mer-
• berörde Skal ftundom ockfå hafva en nära

likhet, men deras Innevånare likväl til deras

fkapnad äro mycket ikiljacktige : det jämväl

hörer til en fullkomlig kun/kap at ockfå kän-

na Kräket, få böra ock begge delar tillika kom-
ma i betraktande, då man har eller kan få

alt fådant bekant.

/. Ordningen.

Kiipviafkkrhky Vafculata.

Då flere Slägter, under et enda namn,
fåfom uti en Hufvudflock /kola innefat-

tas, torde man ej bättre kunna gifva det

än med Kiipmaj\av. De hafva alla en hvälfd

Betäckning, eller et Öfvertog fåfom en Kupa,
ehuru någre fynnerligen ibland Sjöborrarne

hafva det få rundhvälft och Hutande, at det

ockfå ikulle kunna liknas vid en Boll. Men
det fåare måfte rätta fig efter det fläfta, en

Boll är ock en flags Kupa då den icke är al-

deles fluten inunder. Några, fåfom Skaljiiggan

och Täckfntfnigeln^ äro väl allena öfver Huf-
vud, Rygg och Gump betäckte, men kunna

dock
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dock trycka Betäckningen in til fläilet hvarpå

de fitta, at de dock fäledes äro aldeles för-

varade. Andre äro endaft omkring Öfverlif-

vet, eller hufvud och hals med berörde Be-

täckning förfedde, fåfom Trumpetmaiken och

Halsmufslan. Egenteligen har ordet Kupmalk
fit affeende derpå, at ikilja denna Ordning

ifrån den följande eller Rörma/kkräken. Mar-
TiNi kallade förenämnde Ordning Vofculofa.

Men et fådant namn tyckes vara nog tvety-

digt: det har egenteligen upkommit i et phy-

fiologiikt affeende och bemärker egenteligen

en organiferad kropp eller et ting beflående

af flera kärl, då likväl här bör förftås et en-

da kärl och bör fnarare tagas i en mecha-
niik mening. Jag håller altfå före at man
bättre fäger Fafculata^ fom äfven närmare
inftämmer med latinernes convafata eller om
jag uplysningsvis får fäga convafculata, be-

teknande et i et kärl inpackadt ting, fom alt

för väl inträffar på Kupmalkarne hvilka i fi-

ne merändels Kupliknande Betäckningar äro

likfom inlagde och dermed kunna väl förva-

ra fig. De Ovindade Skalkräk, fom hö-

ra til denna ordning, äro mer och min-
dre omgifne^ af et Skal utan någon Topp-
Vindning. Opningen derpå bellår antingen

af et mindre hål, eller är Skalet öf-

ver hälften öpet, eller kan Öpningen ti^u-

tas med fmå luckor. Och deffe fenare be-

Ikaffenheter gifva åter anledning til en be-

qväm underdelning af de hithörande Slägter^

pä följande Sätt:

Oräe
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Ordo L

FASCULATA:
Tijla vafculata, Spira nulla5 Apertuva fora-

minulari, totali, aut valvulata. Animal
generibus variis varium, exarticulatum,

tentaculatum, quibusdam cirratum.

*) Apevtiira foraminulari,

1. ECHINUS {Sjåhorven) : Animal adnatum,
undique teåum crufta teftacea diverfis fru-

ftulis compofita, faepius quodammodb fub-

globofa: Spinis mobilibus aculeata. Aper-
tura ani fupera, orisque infera, valvulato

quinque deJitata. Töntacula Cirrique fim-

plicia.

2. SPATANGVS ( Piggtroll): adnatum, un-

dique te(F^um crufta teftacea diverfis fruftu-

lis compofita, fubovata aut orbiculata: Spi-

nis mobilibus aculeata. Apertiira ani late-

rali, orisque infera. T^iiitacula penicillata.

Cirri - - - -

3. BRISSUS ( Borftknopp): Animal adnatum,
undique tec^^um crufta teftacea diverfis fru-

ftulis compofita, fubovata aut orbiculata:

Spinis mobilibus aculeata. Apertiira ani

orisque infera. Tcntaciila Cirri

**) Apertiira Valvulata:

4. TRITON {Tnifnpetmafk): Corpus teres,

apice inferiore affixum, ccriaceum; fuperne

ven-
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ventricofo - capfulare pro capite condendo,
membranaceum, Teftis minutis hinc inde

varie munitum. Apertuva lateralis, obion-

ga, bivalvulata. Te?2tacula 12, bipartita,

articulata, apicibus bifetulis unguiculatisve.

Os lingva Cirrove convoluto - fpirali.

5. LE?AS {Halsmufsling): Corpus teres,

apice inferiore affixum, coriaceum^ fuper-

ne dilatato - fubovale, faepius compreffum,
capfulare pro capite condendo, Teltis ple-

risque 5-58)!. 13. variis varie valvulato

— conniventibus, aut valvulis pluribus ver-

ticaliter ere(?lis, coronalibus, undique mu-
nitum: Apertura faepius lateralis, oblonga,

bivalvulata5 rarius terminalis. Tentacula

et Lingva cirrive, ut in TRITONE.

6. BALANUS {Skdggkoppa): Tejia fspius

conica, lobato - radiata, valvulis connatis ba-

fi adcretisj Apertura verticalis, valvulis qua-

tuor faepius triangularibus operculata. Ani^

mal Tritoniforme.

***) Apertura totalt:

7. CHITON {Skalfugga): Corpus ovale, pal-

liatumjinfra planum pede longitudinali,fupra

convexum
,
clypeis teftaceis, longitudinaliter

digeftis, dorfo incumbentibus , tec^-um. Caput
fubdifcretum. Tentacula duo. Os inferum
roftratum roftro retra(5lile.

8. PATELLA ( Täckfatfnigel): Tefta fornica-

ta, fubconica, vertice qvibusdam perforato^

Apertura infera^ totalis, -^/i/»'////, palliatum,
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pedatum. Capite difcreto, ore infero. 7>^-

taculis 2. faepius, attenuatis, baHque pun-
clo ophtalmoide notatis.

§• 9-

Muller har uti fin Dyrhiftorie velat fät*

ta fig högt öfver v. LiNNé, i anfeende til

Slägtet Ecbini fördelning uti 3 Slä'gter5 Men
v. LiNNé ville icke det minila vika ifrån Na-
turen , och hvilken rinner icke, at Ecbimis

^

Spatangiis och Briffus utgöra tiifammans et en-

da Naturligt Slägte? den af v. LiNNe gjorde

underdelningen af Ecbinus ^ har ju varit nyc-

keln til konften, hvaraf MullEx^ fynes fig be-

römma, at upftälla berörde tre Siägter. Jag
har icke antagit dem derföre, at de aro få

mycket naturlige, utan derföre, at kunlkapen
derigenom tyckes blifva lättad, eller befväret

minlkadt i anfeende til den ftora talrikhet af

Arter, fom Slägtet Echinus förut och enfamt

innefattade. Alt det famma kan ock fägas

om Slägterne Triton ^ Lepas och Balanus. Det
har fallit mig in, at Triton äfven fom viffa

kräftor i SnäckAval kunde vara en Främling

den der endaft tagit fig herberge uti Balani

Skal, och at det måtte hafva et färfkildt och

eget Kräk til fm Byggmäflare? Men huru /kul-

le Triton kunna öpni och Huta Balani klaffar

( valvulae )? Men, jag bör ej gå längre från mit

hufvudfakeliga ämne: Det ofanteliga Slägtet Pj-

teUa har jag ockfå något minfkat, medelft et nytt

Slägte deraf under namn af CHEILEA^ fom
jag framdeles får vifa mycket bättre höra til

IV.
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IV. Claffen Cochleata. — Af förevarände IIL

Clafs och defs förlla Ordning eller Kupmafk'»

kräken^ äro alla Hafskräk, då en enda Art

undantages. Den famma är Pätella, up-

pehåller fig i Friik Sjöar, och har Geoffroi

och efter hononi Muller däraf gjort et eget

Slägte med namnet Ancylus. Därtil finner

jag ännu icke något fullkomligt Ikä}, och tor*

de famma Slägtes antagande ännu icke vara

ännat än multiplicare entia prakter neceffita»

terrie

/I. Ofäningéiå^

Rör - Ma/kkräk ^ Tubulatåi

§. 9»

\ Märtini har väl gifvit denna ordiiitig

Aåmn af Fifiidofa ( 3.)5 men foni detta

namn mera tiihörer läkarekonften och fynes

utmärka mera mångfaldighet än det i allmän»

het bör göra ( §* 8- — en och annan Förr

fattare jämväl antagit ordet I^ijiilhna fåfom
et Slägtnamn: få har man häidre, til undvi-

kande äf tvetydighet^ antagit Tubulata. På
Svenlka Ikulle det rätteligen heta Rörbyggan-
de Mafkkräkj men för beqvämare uttal iätter

man Rörmafkkräk eller Rörmalkari Klein
har anfedt de til denna ordning hörande mafk*
kräks Öfvertög at vara Teft(é teretes^ perviiS,

pleriimqve inflex^e /. contort£; dock ärö ickö

alla pervi^ i den bemärkelfe fom man nu

för tiden anfer famma ord. GyAJbxiiäRi I^^di
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t. X5 fager Teft^ rdarincz inteer(2 mn iiirhi'

7int£ fimplicts, tiihiilo in mochim excavatce:

veI in limam re Cl am vel exte7if:2^ inciirvce, vel

contoTt(Z^ Tiihiili marini dicenJce. Hos von
LiNisé äro de upförde under univnlvia absqvé

Spira regiilavi^ Gu"ttards och fleras meningj

har redan blifvit anförd ( §. 2. feqv.)»

§. 10.

Ifrån föregående ordning är denne rät-

tad och tydeligen ikild därmed, at de hithö-

rande Mall^kräk hafva et enkelt Öfvertog eU
lev SkaL[o77i år Rorformigt eller fåjom en Sli^

da^ hvarof nägre aro vid andra ting fåftade

och en del på neåra anfåjlade ändan något el-

ler oordenieligen vindade utan Pelare. Si el fva
Kräket enkelt

^
långriindt, merändels långflyäekt

och med leder förfedt ^ dfven fom med Trefva-»

re och Klangen, v. LiNx\é har öfver hufvadet

kall? t Tejia^ antingen Kräkets Öfvertog beftått

af et hudlikt eller ikalaktigt ämne ( §.i. ), men
för mindre tvetydighet ikuli, torde det va-

ra nödigt at förhå de hudlike Öfvertogen un-

der ordet Tegumientum eller Vagina. Et el-

ler annat Maik - Slägte af II. ClalTen Gymno-
dela fåfom Sprutaren och Bläckfifkavne ^ äro

väl ock förfedde med et hudlikt öfvertog 5

Men famma Kräk äro få anvuxne vid de-

ras ytrra Hud, at icke någon del af deras

kropp kan fiejfvi:ligt draga lig derutur: Öf-

vertoget växer tillika med deras kropp , och
de kunna aldrig fielfva tilöka eller tilbygga

det famma. Hvad med berörde Vindning
för-
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förilås, äf redan fagdt ( §. 6.)' E)^ Öfvertog

fom icke hafva någon fådan beikaiienhet; aro

väl utiiTåckte 5 men itier och mindre räta, krök«

te eller vågige. Man har äfvcn tillagt at dcffe

Öfvertog äro enkle, det är aldeles icke grerii-

ge eller Stamliknande ; eri egend-^ap föm éh--

daft tilkommer de Växtliknande Mälkkräk. Sn-

iedes äro alla Rörmalkär hvar för Dg iärlkiidte^

dock gifvas riägre ibland derh fom, lika med
de (enare f Slägter under föregående Ord^
ning och i fynnerhet HåhnivpliJigarua lamt
^iSkäggkopporna ^ äro mera famviftelige-, bygga
tiifammans och. fåfom gode grarirla.r, nyttja

hvarsannars Öfvertog til någon del allena .dm
fkiijevägg, utan at annörluricia, hafva ringalté

gemerilkap med hvarandra in ifrån deras Byg^
hader. iÖeffe famviiieliga Krcik äro fordan^

/kull behändigt fäfiade vid hafsklippör, i:ö.ä

Stenar, Skaikräk och ilunddm andra i hafvet

förekommande ting
3

SamvlPceligheteri tillkyna

dar dem den förmon at, möd förenade kraf* •

iti^ lura på de rof föm fara dera förbin

i. ID

De öfrige Rönp.aH.^ar iippehållä fig på
Häfsbotn, deri haf^iVallet mer och mindre
nedgräfver dem; meri när de behaga, fträéka

de ut fram^deleo af deras kropp och antinged

genom en ny tilbyggnad förlåri - a dera;. Ofver-^

tog upöfver botny^an, eller kraffa bg up och

draga denna fm Boning rri.;d ilg. i3e foiTe ila fa'-

Iedes fäilade med nedra ändan i hafibotajde

{enare äro ledige och när dem fä gödtiyne.-y
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draga de fig in i deras Öfvertog och låta haf-

vet rulia fig til nya platfer för at börja et

nytt kaperi. Men at haivet icke måtte käfta

dem eller andra fom biifva lösrifne för häf-

tigt eller rulla dem alt jämt, har gemenligen
intet Öfvertog fullkomlig, rakhet, utan är åt-

minftone något krökt. Häraf följer at hvarje

hafvets fqvalpning högil vänder dem om på
en fida och därmed hafva de gjort et fteg,

och då det följande haisfqvalpet råkar dem,
vändas de åter om och göra därmed det an-

dra fteget o. f. v. De Maikkräk fom hafva

hinnacktiga Öfvertog, gifva den fm ftällning ef-

ter behag. Det är troligt och äfven af erfaren-

heten til en del redan befryrkt, at alla de

Rörmaikar fom hafva Skalhårda och egna Öf-

vertog äro til få ftor del därmed framfödde

fom då fvarar emot deras kropps ftorlek. De
öfrige iå väl fom de hvilka i fjelfva hafsbot-

nen göra fig Rör, hafva gjort hela fm Bygg-
nad fjelfve eller fedan födfelen, em.edan man
ej allena finner dem ligga fria däri och kun-

na lätt uttagas, utan ock ilutes det med fä-

kerhet af de främmande ting, fåfom Snäck-

Ikal och hafsfand m. m. hvarmed de äro be-

klädde.

§. 12'

Plancus de Conch* min. not. app.p. 119,
famt en eller annan af nyare Författare, hafva

ment at en del Rörmafkar fjelfvilligt öfver-

gåfvo deras Byggnad eller Öfvertog ocli kun-

de vara dem förutan. Anledningen härtil har

för-
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förmodeligen varit dels någon likliet imellanviffe

af de Odöigde Ma^^kräk och Rörraaikarne, eller

at man fedt dem utkropne eller utkrypa fedan

de varit fångade, men icke märkt *at fådant

Ikedt af /krämfel eller nöd, och de hafva al-

tid därefter dödt. Man trodde fåledes at des-

fe Malkkräk gingo utar fina Öfvertog för at

föka fig om efter föda, och därefter återgin-

go däri in igen. Man^ finner denna berättel-

fe i Lemekys Di&, des Dro^ueSj under or-

det Dmtalium; men denne Författare kände
Hätt intet Nataral - Hiftorien. Jag vil på det»

ta ftälle endait åberopa mig Guettards yt-

trande i -<^(f?. Parif, 176:^ p. wj: "ii eft éton-

nant que M. Lemery ait avancé une fem-
blable propolition, ii faiioit qu'il n^eut jamais

vu de ces fortes d'animaux Porfqu*il a écrit

ce paradoxe, Les animaux qui vivent dans

!e Dentale peuvent faionger hors de leur ta-

yaux & y rentrer entierement, mais il ne

peuvent en étre totaiement détachés fans perir3

Ceft ce qui peut aifement fe conrirmer non
feulement fur ce tuyau^ mais encore fur tous

les autres tuyaax vermiculaires*

§• 13-

Alla Rörmailcars Öfvertog, Slidor eller

Rör, äro gemenligen något {'"mgre än det in-

neboende Kräkets kropp, och merandels öp-

ne ända igenom. En del äro öpne i bägge
ändar, en del äro Hutne i nedra eller efteriia

ändan och någre hafva här och där inom
Rörgangen antingen hela botnar eller ock få-

B 3 dans
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dane fom hafva et hål hvarigenqm alla de

iTieil^nrum. fo i deffa bottnar åftadkomma, äro

genomgängeligs raliadeffahål eller fmå öpningar

aro förente med en (mal Rörgång, af fam-

tna öpnings vidd. hviiken lilla Rörgång låle-

des är af lika längd med det yttra öfvertoget

eller fiora röret, Safom redan biiivit nämndt
äro en del färlkildte livar for Hg, andre äro

vid hvarandra mer eller mindre hopfäuade
,

pågre hafva förbundit fig genom uprättftående

Ikif /or eller vågrätt ftäldte bottnar. Alt det-

ta bör. framd-ies. på fina behöriga nallen,

biiiva uplyit tilräckeligare. Angående fielfva

MiiKkrak t, i'^rer icke heller på detta ftäile

eller i allmänhet vara nödigt ?t vidare omor-
da.än i känn^t^kixen ofvan bliivir lagt. Vid
beil:rifningen af de til denna Ordning höran-

de Siäg^er. uptager man förft dem lom haf-

va hinnacktiga Slidor. federmera dem lom
ära omgifae t-ller beklädde med hvarjehanda

andra ämnen, och äni-eiigen dem fora leiva i

5'
' ; ^ ^' Af d ke fiitnämnde uptager

i.:... - v., r-i fom äro någorluncia rake och

fih de fom td någon del hafva en fiags likhet

af vipdning ( §. lo ). Af flera ikäl torde den-

Xia (V (ininr^ h?t"va bordt få fit rum näiu de

pdö';^-.?
j

"^ken, men de ikäl en tyckas

äter hafva oi v er vigt, a t Sjöbon arne fynas

komma nävmaft Sjoiljernqrna, famt at A6'V=

t^amynignrue ( Orthocer;^ ) hafva nar r.aiie öf-

Verensitämir.eife med SjiackkdinriuginiiB (Nau-

tiii ) i n fifokande Clafs. På fadant Sätt iko-

le vi nu företaga de til förevarande 2 Ordning

hörande Släkter.
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Ordo IL

TUB ULATA:
Tegumentum aut Tefta fimplex vaginiforme f.

tubulatum, quibusdam afHxum bafi fabfpi-

raii excolumeiiata. Animal fimplex, teres,

articulatum
5
fepiqs elQngatumi Tentacula-

tum^ Cirratum plerisqve.

*) Vagina viemhranacen^ aut miflacea»

g. RlNOTECTm {Hudmafk): Vagina mem~
branacea, nucia, teres, elongata, parom at-

tenuata. Aumal fspias tentaculatumj elon-

gatum teretiufcalum^ articalatam : articiilis

utrinqve papilla fetifera aut aculeata. Ten-

tacula fimpiicia aut ouUa. Os forcipatum.

10 SABELLA {Grusmcifi): Vagina membrana-
cea, extus limofa aut arenalofa, quibusdam
iruftulis Concliyliorum tec^la. Åiiimal tere-

tiufculum fajpius elongatum , articulatum:

articulis utrinqve papilla fetifera aculeove.

Tentaciila faspius cirriformia, elongata
<>
ple-

risqve numerofa, fimpiicia aut plumofa.

Eranchice laterales anticae, fimplices articu-

latas, aut peélinat^. Os fub apicem ante-

riorera, inerme.

11, TEREBELLA {Borrmafk): Tegmmnttim

tubulatom, Tubulis aggregatis, arenaceis

argillaceisve, infandiboTum tubulo longiore

fubflexuofo mentientibus. Animal teres iub-

articuiatum, articulis utrinque papilla. peni-

cillata unguiculoqve fubtus carnofo. Caput

B 4 fron-
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frondofo-floreum petalis variis, exteriori*

bus extus unguicalatis. Tentacula nuila?

**) Vagina argillacea^ aiit Teflace^a^

12. TUBIPORJ {Pipmafk): T^git7nentumt\i-^.

bulatum, tubuiis argiilaceis teitaceisve, ag-;

gregatis cylindraceis , bafi adfixis erecFtis pa-i

rallelis: quibusdam coadanatis, aliis diflan-

tibus tabulato horizontali combinatis (flu*-

^tibus disruptis, reliquiis tabulati quafi col-

lare dilatato cinåis). Animal gxQg^imm - -

13. DENTALIUM {EårtaitJy. Tefta tubuiis

lormis, atte;iuata ,
fubarcaata, raonothala-

niia, utraque extremitate pervia. Auimat
terctiufculum 5 antice in collum prodaflum
gracilefcens, poftice fub apicem appendice
fcaphoidea. Wentacula Cirrive nulla?

14. SERPULA (SvackrSr): Tefta tubulifor-,

mis adcreta, fenfim attenuata, flexuofa, poftice

faspius fubfpirali excoiumellata , claufa: anti-

ce operculo claac^enda. Animal teretiufcu-

ium attenuatiam fubarticuJatum 5 articulis u-

trinque fcspius fetiferis. Caput fronte in-

feriuvS in tubam apice operculum ferentem
produåo, fuperias Chris 2 plerisque radia-

to - fafciculatis pennatis. Tentaciila 2-4
pone ad atera Capitis lingulata, antica bafi

oculata. Os terminale frontis centrale.
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ly. OMTHOCERA {Rårkamring): Tefta to-

buliformivS attenuata, genicuiata, ft^pius re-

cPta, quibusdam poilice invoiuto^fpiralis; in-i

tus diaphragmatibus tabulatis quafi zQ':\ng-

n2it2ij fiphone perforatis. Ammal Sabeilis

Terebellisve quodammodo fimiie?

Det befinnes altfå at de Ovindade Skal-

kräkens Clafs, för det närvarande, beftår af

Femton llägter. Deffe utgöra tilfammans vid

pafs 300 färikildte arter, fom bitintiis blifvit

bekante. Slägtet RuioteEius har varit v. LiNNé
obekant, och nyare Författare har haft defs

arter, ehuru icke til ftörre antal än fyra än-

nu kände, förftrödde under lika få många Släg-

ter, nämligen: Neyeis^ Tiihdavia ^ Sahella (el-

ler Åmphttvite fåfom Muller kallat det),

och Lumhricus, Rorkamrhigavne (Orthocera)

voro väl til en god del kände af famma Na-
tural - Hiftoriens Fader, men upförde uoder
ilägtet Naiitilus^ hvarifrän de nu blifvit fkiU

de på mycket goda ikäl, fom på fit behöriga

liäile, eller när deras Slägte kommer at be^

fkrifvas, ikola biifva anförde. Stenvandlada
Malk-kräk äro väl icke aideles obekante iblandl

dem fom höra til nafi föregående Clafsj men
med de Ovindade Skal-kräken biifva Sten-

vandlingarne mycket allmänna. För Stenämnet
fkull hvari händelfer och tid förändrat dem?
hafva de förr detta blifvit upförde fafom Stt^n-»

rikets egenteliga Medborgare, ja fqr ämnet-

ikuU kunde väl ock alla naturliga eller oför^.

ändrade Tellacea och mycket annat föras tii

Sten-riket; men fom klädnaden aldrig föräu-i
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drar tingets verkeiiga egen/kap nämligen, at

vara eller hafva varit et djur eller kräk m. m.:

få håller jag före at fådana Stenvandlingar rät-

teligen böra uptagas där hvareft de ilått i

deras lefvande tilitånd, vare fig Djur- eller

Växt-rike. Har icke äfven Sten-rikets ja /)e/a

Naturens kännare LiNNé fpeciiice uptagit fle-

ra Stenvandlingar ibland Skal-kräken, i fyn-

nerhet af ilägtet Anomia} Och det hade va-

rit til önllcande, at han hade gjort fåiedes

oftare. H vilken orimlighet, at fördöma alla

Sten-Syilemer fom äro grundade på Figuren

men ej på Beikaiienheten eller Beftåndsdeiarne,

och dock göra en ordentelig Clafs endaft ef-

ter Figuren, nämligen Petriricata! Flere nyare

Författare, äfven ypperlige Mineraloger, haf-

va därföre redan anfedt et fädant förfarande

gricktigt.

ADOLPH MODEER,
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Föffok ?ned en fort Tegel at nyttja til

Masugns - pipors Murning ;

af

AI^TON SWAB,

%å väl vid Masugnars Nybyggnad, fom jäm«
* na vidmagthållandej är en betydelig fak,

ut erliälia fädana Byggnads-materiaier , fom äga
nog eidhärdigliet och ftyrka^ at kunna nyttjas,

til Pipans murning. Den ilränga hettan, fom
vid 1'aGkjärns - blåsningar är npdvändig, for-

drar föijakteligen fådana ämnen, fom intet

låta bringa fig til fmältning. eller ätmiiiftone

tåla en vida ilarkare eldgrad därtil, än fjelfva

Malmerne, fom Ikola fmältas, famt tiiiik^ af de
vid fraältningen brukeliga fluffer, eller ai en
del Malmers egen fl^ä^ande egenikap intet

angripas; hvarjämte ock är nödigt kunna få

hugga eller annars tillkapa Byggnadsämnet,
at Fipan blir behörigen tät. Af fadana ami-

nen, fom igenom atiKiiligd. förfök och en, lang

erfarenhet funnit tjenligait, upräknar Herr Öf-
ver Dire(?tearen Garnet i fm Handledning uti

Svenjha Masm^{fieriet Cnp. F.och §^.5. Sex ferikil-

te iten/lag, utom Slaggtege], fom vid en del

Masugnar gjutes och kan nyttjas med mycken
förmon. Af de ila arter aro '

i iynnerliet de

bäita nog fidlfynta, och honas blott i viilä

trakter at Riket; de andre äro väl alimänna-
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re, men fordra en ganika varfam liandtering,

fafom Sandftenar, och kunna dock ej nyttjas

til heja Pipan. En Masugns ägare , fom har

fin Masugn för långt ifrån Hafstranden , för

at fjöledes med drägeiig koftnad kunna er-

hålla dugelig Pipften til fin Masugn, och ej

är få lycklig at i orten däromkring hafva

tilgång til någon, famt til öfverflöd har fåda-»

na trögfmälte Malmer , at Slaggen ej kan er-

hållas nog qvick för Tegelgjutning , är fåiedes

ofta i en fvår belägenhet, och torde få an-

vända ftörre koftnad til Pipftens anficaffande,

än en eller flere Blåsningar betala. Af fådan

beikaffenhet kunna med ikäl flere Masugnar
i Småland anfes, hvilka ligga lo til 12 mil

från Hafsftranden, och måfte betala en dryg
Landt-transport för alt, hvad de därifrån /ko-

la hämta 5 kunna icke heller ftöpa Slaggtegel 5

Qch den ftenfort, där hittils funnits och i nöd-

fall nyttjas, får vifferligen räknas ibland de
minft tjenlige. Någon uptäckt af antingen de

af Herr Öfver-Dire(!?leuren Garney upräknade

bättre Bergarter, eller ock något annat tjen-

ligt ämne, fom med drägeiig koilnad kunde
fås och användas (kulle därföre til/kynda många
Masugns ägare ftor förmon,

Kun(]<apen om jordarternes förhållande

på fmältningsvägen i blandning med ätlkilli-

pe ämnen ger nop anledning til det fednare,

och hveviil Lera cocntel ^en tyckes vara den

tjenligaiie. Denna jordarc är äiven få mång-
faidig i anfecnde til fin belkaffenhet, fom den

Sr allmän 3 och äger utom dels den goda egen-

fkapen
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Ikapeii^at låta forma och ikapa frg efter be->

hof. ÅtfRiilige Lerarter gifvas ock, iom äro

hvad man kallar eldfaile eller kunna eiifamne

i ftörre ftycken icke fmältas af den ilarkane

eld. Af deffe fkulie fåledes onekeligen, med
behörig inblandning af tjenlig fand, det yp«
perda Byggnadsämne för Masugnspipor erhäl-

las5 men beklageligen finnas fadana Lerarter

endafl på några få ftällen här i Sverige, efter

hvad hittils är bekantj och det til obetydelig

mängd, famt mäile of^a med flor kofinad up-

tagas utur jorden. Andre arter gifvas väl
^

mera allmänna, fåfom: Blå- Lera, Grå- Ler

Sjo-Lera^ Mur * Lera
^

Tegel- Lera^ och liöd-^

Lera eller Märgel Lera^mQnhvi\k2i dels äroblan«

dade med någon jordacktig Fältfpats-fand

eller Kalk, fom gör dem mera benägne at

fmälta, och föga tjenlige til omnämde behof.

Däremot finnes en annan fort Lera, förmode-
ligen lika eller fnarare allmännare, än någon-
dera af de förenämnde, Hvit Lera eller Mo"
Lera kallad, hvilken innehåller en obetydelig

mängd af rent Ler, men mera af en fin hvit

el-er rödaktig Mo, och ingen Kalk eller Fält-

fpats-fand. Denna är väl intet ofmältelig,

utan mjuknar och fväller i ftark eld, men
dock vida bättre än någon af de nyfsnämde,
fom merendels kunna bringas til glafig Hagg,

Den nyttjas ock för fådan egenlkap, hälft til

Redningar vid Koppar- och Blyfmäitningar

,

famt til Murbruk vid Pipors och ftällens in-

murande i Masugnar. 1 allmänhet känner man
Jord- och Stenarters egen/kap vara fådan, at

då de äro uti ftörre ftyckea, med en jämn
och
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och hälft glafig yta, och intet innehafva en
blandning af det ilags ämnen, fom befordra

folution eller fmältning, låta de altid fvårare

uplöfa fig af elden, än när de ä;o uti min-
dre flveken med ojäm.n yta. Chemien lärer

at all folution underhjelpes och påfkyndas ge-

nom kropparnas fonderdel ning och ytans få-

medelft orfakade förökning: dageli^a erfaren-

heten bekräftar sfven detfamma därigenom at

man vid alla fmältningar gerna föker bringa

det fom fKal imältas uti fmärre ftycken. Hvad
orfak fkal man väl kunna tilfKriiva det Slagg-

tegels eldhärdighetj fora med få m.ycken för-

mon nyttjas til Masugns-pipor , om intet den,

at fom Slaggen, hvilken man antager för

oföränderlig, utom där den ytteifta frhälthet-

ta verkar på defs yta, är i ftorå ftyckeri, och

där.ämte i anfeende til fm form kan vid. rnuf«

ningen ganils^a tätt fämmanfogas, at hela VU
pan kan arifes naftan vara af et ftycke, och at

elden fåledes intet kan angripa flera ft?-lien

af hvar och en Tegelften färfKild, utan endaft

på en fida af alla tillika. Slaggen kån för f g
fjeif ej fägas vara ofmältelig^ ty om den fön-

derdelas, eller nyttjas i fmärre och ojämna
flycken, fmälter den lätt.

Af fådan anledning har det fynts mig

förtjena förfökas, om intet med Tegel af nå-

gon god Lerart i blandning med finbokad

Masugns-jlagg , famma ändamål llvulle vinnas,

fom med Slaggtegel; hvartil jag utom defs

haft nog anledning af den tiluyrkän Herr

Bergs-Radet och Ridaaren Rinnman ger uti

defs
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défs Bergverks-Lexicon, at vid iiällets och öf-

veriiällets murning inbianda i Murbru' et, fin-

bolcad Masugns-flagg. Leran 3 fom därtil blif-

vit nyttjad, är en ljus, llundom något rödack-

tig Mo-Lera, fom med påflaget Skedvatten ej

röjer någon Kalk, och intet hyfer någon fyn-

1ig Fäitfpats-fänd. Den kännes mycket kärf

och tål gänilia literi inblandning af Sand när

den til Murningar Ikal användas, hvarföi^e

den för TegelHagning ej tält rr»era än frdei

finbokad Masugn^-^ilagg fom med vanlig Ler-

bråka ganlka väl blifvit däruti inbodd. For-

men til Teglet, fom af denna blandning til-

Verkats, har proportionerats efter Masugns-
pipans cirkel, ig tum långt, 4 tuiii tjoCkt,

6 tum bredt i ena och 9 tum i andra ändan,

för at vid Murningen kunna fullkomligt tätt

fammanfogas. Efter erhållen tilräckelig torka

i fria luften, har def uti öpen grop helt

löft blifvit brändt, på det, at vid eldens ät-

komfl i Masugnen, det ej ikulle krympa och

fåmedelft förorfaka fprickor och mellanrum.

Defs färg är blekröd 3 kännes nog tungtj är

ikört i^nfeende til den iöia bränningen och
duger ej til fädan byggnad, fom ikal bära

flora tyngder, eller emotftä luftens omlkiften,

men äger däremot mycken härdighet i elden.

Ät til en början förföka detta Tegels egeri-

ikap, lät jag därmed upmura Blau-ugnspipan

vid Pauliiiröms Bruk. Det är väl iant, at

hettan uti en Blau^ugn intet kan fulikomiigen

jämnföräs med den i en Masugn för fmält-

iiing ikuii3 men däremot freitar den deiiome^

rä
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ra på Pipftenens ftyrka, vid de täta affval^

ningarne, hvilka måfte ike för hvarje fmäita,

fom uttages. Likväl har dtt uthärdat under
Blau-ugnens näftan dageliga bruk uti | års

tid, utan at undergå annan förändring, än en

liten giafering på ytan, ehuru u der den ti-

den uti Blau-ugnen gjordes flera förfök, bå-^

de med Slaggers enbara fmäitning, famt med
Slagger och Malmier tiilika5 med Sjö- och

Myrmalm.er enfamt5 och ofta med därtil tag-

na iiora tilfatfer af Kalk, hvilket fednare be-

fynnerligen förföker Pipftenars ftyrka och des

benägenhet at fmälta. Samma biftåndighet

har det ock vifat vid nyttjandet i Knipfmedj^

Äfja, där det hela året varit utfått för dage^

lig eldj men där Leran enfam eller annat Te-
gel däraf tilverkadt icke uthärdat öfver 14
dagar*

Vid Masugnspipans inmurning förlidne

Vår vid Paulifiröms Bruk, gjordes föriök at

nyttja detta Tegel i fiället för den här vanli-

ga pipften til defs murande öfver korsban^

det, för at därmedelft efterfe hvad förhållan-

de det under en Blåsning kunde hafvaj hvar-

vid tillika vid Murningen nyttjades murbruk
blandadt med \ Masugnsilagg til hela öfra de-

len, få långt det Teglet räckte 5 men til den
undra delen och för pipftenen, hvihken v:ir

en mindre rättklufven Horn/kiiifer, af et röd-

och grönacktigt utfeende^ med inblandning af

en fvartfjellig glimmer i mindre fläckar, til-

reddes Murbruk med vanlig fand. Mur-
ningen gjordes med båda forterne få tät fom

möj-»
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möjligt var 5 och blef i fynnerhet af Teglet
fullkomligen braf. Til Biåsningen nyttjades

de vanlige Sjömalmerne, fom fvårligen fås få

förfedda med inblandning af fand, och ftun-

dom någon Blålera, eller annat tiiräckeligt

och tjänligt Slaggämne, at de kunna fmälta
enbart, utan måfté näftan jämt, til hvarje

upfättning påbäras i| ä 2 Ikoflar Ölandskalk,
hvilken väl gör lätt gång i Masugnen, men
är tillika Ikärande.

Efter flutad Blåsning har Pipan funnits^

få långt Tegel varit nyttjadt, öfverft aldeles

oförändrad, utan at ens vara glaferad) och
nederft vid Ikilnaden imellan Pipftenen och
Teglet, det fenare allenaft ytterft tunt Slagg-

Jupet. Men Pipftenen däremot öfveralt Siagg-

lupen, och Murbruket därimellan mycket
bortfmält. Öfverftäilet, fom murades af Pip-

ften, och Murbruk med inblandad Masugns-*
flagg, har ock ägt mera bedånd än vanligt.

Häraf tyckes fåledes kunna flutas at det-»

ta flags Tegel äger betydelig förmåga at emot^
ftå en ftarkare eldgrad, och äfven flvärande

Slaggens åverkan j famt at det därföre, få väl

vid Masugnar fom vid andra Smältverk, tor-

de kunna med förmon användas. Det ar väl

fant, at Blåsningen, hvarvid förföket Ikedt,

ej varit lång, och at det endaft blifvit nyttjadt

i öfra delen af Masugnspipan, hvareft ej är

den ftarkafte eldgraden j men hvad (iet förra

eller tiden angår, har den likväl varit tilräc-

kelig för at fe Teglets art, fom om den va-

C rit
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rit benagen at fmälta eller lätt förfagga fig,

fäkerligen därunder tydeligen vifat fig, och
vidkommande det fenare, få har murbruket,
fom nyttjades til öfverrtället, och var af fam-
ma art med Teglet, därvid intet förrått någon
oart, utan tvärtom bevift, at defs nyttjande

fredat öfverftället, fom annars vanligen, til

ftörre eller mindre del plägar förbrännas , och

ftenar deraf för det undanfmälta Murbruket
utfalla. En nödig förfigtighet har gjort

at jag måft anftäila förföket på förenämde
fatt 5 men fom jag nu efteråt finner kunnat
ike helt annorlunda, eller med hela Pipans

Murning af Tegel3 dock likväl torde vid yt-

terligare förfök vara fäkraft mura Pipan dub-
bel, då ock fiörre beqvämlighet vinnes vid

Pipans ommurning eller lagning- De orfaker,

fom egenteligen torde bidraga til denna Teg-
lets egenfkap, är väl i:mo Lerans egen Na-
tur at ej lätt fmälta, utan mera fvälla up och
fkumma fig i fmälthetta, fåfom näftan alla

Kalkfria Mo-leror göra: och 2:do Slaggen,

fom i f]g fjelf är lättfmältare , fmälter dock
eller upmjukas endaft til en vifs grad, hvar-

igenom den blir klibbig och fäfter tilfammans

Leran och Sanden, famt 3:tio bidrager at,

vid Tegelbruk i Ugnar, glafera hela ytan och
fåmedeiit förena alt til en mera fammanhän-
gande malTa, fom fedan fvårligen af Elden
angripes, och hvarom förut är nämdt.

Kofinaden at tilverka fådant Tegel, fin-

ner man gan/ka lätt vara obetydlig, hälft

där tilgång på Lera finnes nära^ och ftamp-

verk
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verk är inrättadt til Masugnsllaggens finbok*

ning. Det ankommer nu endaft på vidare för-

fök, huru många Blåsningar det kan uthärda,

och om det är gagneligt vid fådana Masug-
nar, där andre Malmforter fmältas, än hvar-

med jag haft tilfälle förföka. Anledning til

fådan förmodan därtil tyckes vara god, och

har jag anfett för min ikyldighet at ikyndfamt

göra faken bekant, men dock endait fäfoni

et förfök.

Förföky

At af de jflefte Laf- arter, (LicheneSj)

bereda Fårgftofter, fom fåtta höga och

vackra fårgor pä Ylle och Silke*

Tredje Afdelningen, *)

innehållande

Forfokenmed Berglafvarney (LICHENES
UMBILICATIO

af

J. R WESTRINa

De Laf- arter kallas Umbilicati eller tiaf!a«

de, fom hafva midt på bakfidan en en-

C 2 da

Se I. och II. Afdcln. Handl. 1791 fid. H3, 29^?-
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da punc^^j hvarmed de fäfta fig på Sten gan-

Ika flarkt, få at då de loffas, ofta en ikäriva

af Sten följer med: varande eljeft, utom den-

na lilla punkten, fom likfom utgör deras rot,

löfa ifrån Stenen: och växa merendels til ikap-

nad af breda och runda biad.

Utaf deffa äro 13 olika arter (Species)^

kände, fom växa hos ofs: och 10 af deffa,

med iina variationer, äro af mig förfökte.

Deffa växa endaft på Berg och Stenar: pä
många ftälien til Hor myckenhet. Undan-
tagas 3:ne af deffa, fä innehålla alla de an-

dra et rödt färgämne, fom för hvar och en

tyckes vara eget, och olikt från de andras.

De fläfle af deffa öfvergå Orfeille - Lafven
(L. Tartareus)3 och 2 eller 3 gifva få vacker

färg, fom föga gifver Cochenilien efter.

Utaf Cochenilie införlkrifve$ til Sverige kan-

Ike inemot loo,ooo:de Ikålpund, fom koftar

f Rrdr ikålp. i partie. Om därföre Allmo-
gen, fom nyttjar detta dyra färgäinne, ville

i ftället nyttja deffa, hvaraf de kunde få nä-

^ ftan lika vackra färgor, huru flora penninge-

fummor fkulle icke da befparas och behållas

inom riket? Det kommer endaft an på kon-
ften, at fäfta deffa färgor. Til grundfärger

torde de öfvergå både Kräpp och Brefilja.

De kunna pa 4 å 5 dagar, med mycken liten

koftnad, förvandlas til färgämne, fom med
flörre vinft och förmon kunde fäljas och ex-

porteras, än fjelfva Lafven. Kunde äfven kon-
Iten upfinna ett fatt, at få och plantera deffa,

på våra Berg och Stenar få ikulie deffa, fom
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på få mänga ftällen ligga onyttiga, kunna för-

vandlas til fruktbärande fält. Närmare kän-
nedom om deffa Växters natur, tyckes, för

mera flit och lyckligare forfkningsgåfva, icke

kunna neka denna vigtiga uptäckten.

Deffe Laf - arter hafva det gemenfamt,
at, om de i täpta käril hållas i kall tilmak-

nin^ några dagar förut, och fedan få mera
värme, få gifva de ftarkare färgor af högre

glans. Likaledes få de fedan mera ftyrka a:^

Digeftions-graden, än af kokning. Om de
hållas i 70 å 80 graders värme, 2 å 3 da-

gar, gifva de åt Ylle, få väl fom åt Silke,

vackra och höga Puce färgor. Med deffa Um-
bilicater har jag anftält öfver 20oförfök, och
har desutom hvarje förfök färlkilt fiere gån-

ger blifvit omgjordt, för mera fäkerhets ikulL

Under detta hafva några Phénomener före-

fallit, fom tyckas förtjena anmärknings eme-
dan de omfider ockfå torde något kunna bi-

draga til Läran om färgornas upkomft^ famt

luft -arternas medverkan på dem.

I. Grå-Laf, (L. Grifeus) fattes med kalk

och Salmiac i foleti d. 20 Julii, i täpt flalka.

Infufionen blef röd två dagar därefter 5 men
efter 14 dagars förlopp var all färg borta.

Flalkan öpnades, och utan all Ikakning åter-

kom fmåningom röda färgen. Inom några da-

gar förlorades den åter, fedan flalkan blifvit

tiltäpt. Den 2 September var infufionen

aldeles färglös. Nu häldes den i en panna,

då den fmåningom åter igen blef röd, och

C 3 då
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Aå den koktes, fick garnet en vacker grede-

iine - f^'rg. Det famma hände med L. Poiyrrhi-

•Z0S5 men med ingen af de andra: likfom det

.ej heller händt med dem, fom jag haft i

ljum tilmakning eller varm digeflion. Monne
icke den dephlogifticerade luften går föjiorad

genom någon ilags förruttnelfe ? Då flaikan öp-

^as, går volatile bort 5 och tager aér fixus

med fig: hvarefter aer purus torde återkom-
ma^ fom mäft lärer bidraga til färgen.

2. När 2 gran Mercur. corr. albus blan-

.das til hvarje quintin af L. Grifeus, fom fät-

tes med Kalk och Salmiac, blir infufionen röd

efter vanligheten. Silke får häraf en mörk
gredelin färg 5 men Ullgarnet blir förft brunt,

och fedan fvart, på famma gång. Denna
fvarta färg tål kokning i Tvål, blir däraf

jnera mörk, och förändras icke hvarken af

Lutfalter eller de llarkafte Mineral -fyror.

Den tyckes fåiunda vara ägta. Hvad befyn-

nerligare än detta Phoenomen? Den röda in-

fufion ger fvart färg åt Ylle och röd färg åt

Silke, på en gång, utan föregående betning.

Mercurius corrofivus har en ftark vis adftrin-

gens3 men det var icke för denna defs egen-

ikap, fom den tilblandades: utan för at där-

utur
.

draga den dephlogiftike luften. Monne
jnyckenheten af dephlogiftik luft Carboni-

ferar färgämnet? Men hvarföre blir då icke

Siiket äfven fvart? En blandning af Salpe-

ter och Kalk, fom gifver mycken fådan luft,

kan icke utvickla något vackert färgämne, ty

då L. puRulatus fattes med Kalk och Salpe-

ter
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ter blef färgen fvag och ful. För at under-
föka om vis adftringens orfakade fvarta fär-

gen, tiilades Galläpie^ men hvad hände? I

ftället för at få färgen fvart, blef den ljufare

och aldeles brun. Galläple enfamt tilfatt gör

oc^ ingen annan verkan, än at färgen blir

oren och grumlig. Likaledes händer om äf-

ven Järn-vitriol tilblandas. Denna Merc. c.

alb. egenfkap har icke få väl lyckats på nå-?

gon annan af de andra Umbilicaterne, fom pä
denna ofvannämde. Dock tyckes fammahän-
ål inemot med L. Hirfutus, och fvagare med
L Polyrrhizos5 men de andra blifva endaft

tmna. Sålunda torde något eget ämne vara

iti denna Laf, fom gör den fallen, at gifva

l^art färg på Ylle? Flera Förfök i denna väg

Isinna gifva bättre anledning framdeles ,

ai lättare förklara detta.

3:0 Då några droppar af Tenn - compo-
fiionen häldes uti et hälft qvar^-er klar Sature-

rd röd infufion af L. Grifeus, blef Tinc^uren

ftax gulacktig. Silke och Ullgarn lades där-

ui, famt fattes i digeftion. När det uptogs,

n?gra timmar därefter, hade det en grå-

gu färg, fom ftrax förändrades i öpna luften

tilljusröd, fom inom en liten flund mera
ro(nade. Monne Acidum nitri, fom förlorar

fin dephlogiftika luft genom Tenn-uplösnin-
gen och värmen, återtager den i öpna luf-

ten, hvarigenom färgen åter upkommer?

Li-
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Lichenes Uvibilicati.

I. L. MINUTUS, LiNNé. Mönje « Laf.

umbilicatus, gibbus punétatus, fubtus ful-

vu$.

Denna växer bär och där på Berg och

Stenar, hälft vid fugtiga ftällen, och innehål-

ler ganika litet färgämne. Defs färg fäfter

fig bättre på Silke, än på Ylle,

Tå rile.

1. Efter nya fhethoden, med Kalk ock Sa-

miac, ger den, eft.-r flere dagars digf-

ftion, ingen färdeles färg. Men infufica

blir gul.

2. När den fedan kokas med Romerik Alur,

blir färgen Svafvelgulj men förloras orr-

fider i luften.

få Silke.

1, Efter n. m. och någre dagars digeftior,

en paille-gul färg, fom förloras.

2. Sedan kokad med Romer/k Alun ger öi

vacker Svafvel - gul färg, fom icke fä-

ändras af tenn-compofition.

^. L. COMPLICATUS. Sv. Umb. polyphl-
lus, imbricatus, lobatus, pun(5latus fu^'o

viridis. Växer likfom den förre , och rc-

kes vara en variation af den famraa.

TA Ylle.

I. n. m. Efter flere dagars digeftion en

vacker Noifette färg.

2.,Sam-
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2. Samma, kokad | timma med R. A. ljufa-

re Noifette.

Pä Silke.

1. n. m. Efter flere dagars digeftion, ingen

färdeles färg.

2. Samma kokad med A. en hel timmé,
ljus Paille.

3. L. PVSTVLATUS, L. Tufch-Laf. Um-
bil. fubtus lacunofus, furfure nigro adfper-.

fus. Växer allmänt på Berg och Stenar,

ofta til flor myckenhet, Utaf denna bor-

de mycken vinft dragas, ty den ger fär*

gor, näftan få vackra fom Cochenille.

Pi YUc.

1. n. m. Efter några dagars kall tilmakning

i fölen och | timmes kokning, en myc-
ket vacker Cramoifie färg, åt blått.

2. Den famma doppad i , mycket diluerad

Tenn-compofition, en vacker röd färg,

3. Med Kokfalt och Salpeter, en vacker

Olive färg , fom icke förändras.

4. n. m. och § timmes kokning, en vacker
Cramoifie färg, åt rödt.

5'. Den famma, doppad i mycken med kallt

vatten utfpädd Tenncompofition, en mör*
kare rpd, vacker färg.

6. n. m. Efter längre digeftion, en mycket
vacker Puce färg, fom är mycket hög
och flark.

C f 7.
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. 7. n. m. Med några droppar Tenncotnpofi-

tion 5 i digeftions värme, en vacker ro-

fenröd färg.

g. Med Bränvin en vacker Ijufare Olive färg.

9. Den famma, fedan Bränvinet var afhällt,

fattes med vatten efter n. m., och gaf

en mycket vacker Carmelite färg, fom
kan göras mycket mörkare.

.10. Med K. f. och S. p. efter längre åiges-

tion, en vacker Merd'oie färg.

• II. Den famma, tillika med Arfenic, en

Ijufare Merd'oie färg, fom tål kokning
med Tvål.

12. n. m. och med Arfenic, 2 gran på hvart

quintin Laf, efter digeftion, en vacker

Puce färg, fom är gani^ka faft.

13. n. m. och med Alkali minerale, en vac-

ker Vioiette färg, åt rödt.

14. n. m. kokad med R. A. en timme, en

vacker Vioiette färg, åt blått.

15. n. m. och med Merc. c. a. ger Couleur

de Mufc, fom ej förändras.

Få Silke.

I. n. m. Efter digeftion, mörk Cramoifie

färg.

2- J^- m. 14 dagars kall tilmakning, § tim-

mes kokning, vacker ljus Vioiette färg,

med glans.

3- n-
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3. n. m. Någre dagars digeflion, en vacker

movÄ. Gredeline f^^-rg, ät purpur.

4. Den famma längre: mörk Violette, nä-

ftan Puce.

5". n. m. och med Alk. min. Violette, mera
åt rödt.

6. Med Bränvin och fedan med n. m. en

vacker V.ntre de Biche.

7' n. m. Och med koppar- vitriol , i diges-

tion^ en vacker Merd'oie färg.

8. Den famma kokad | timme, och dragen

genom Acidum nitri, en vacker Noifette,

med glans.

9. n. m. och Tenn-compofition 5 famt län-

gre digeftion, en mörk Mordoré.

10. Med K. f. och S. p. en vacker Noifette,

med mycken glans.

11. n. m. och Merc. c. a. en gulröd färg.

12. Med Bränvin : Paille
,

ljus med glans.

13. n. m. efter en timmes digeftion, vacker

ljus Gredelin, med glans.

4. L. DEUSTUS. L. Svedlaf. Umbil. integer,

fublgevis, ater, fubtus impreffo- pundatus,

rugulofus, peltis depreffis.

Denna är mycket allmän, och kan fam-

las til myckenhet. Gifver näftan vackrare

färg, än Tufchlafven, och bör anfes för dyr-

bar. Den tål ej ilark värme i början.

På
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På rue.

1. n. m. 14 dagars kall tilmakning i foIen,

famt § timmes kokning, en vacker och
hög Cramoifie färg,

2. Den famma med Tenn-compofition, en

vacker högröd färg.

3. n. m. Kokad i Sumpen efter den förre

med R. A. och S. p. vacker Violette

färg.

4. n. m. i digeftion, vacker Puce.

f. Den famma längre, ftark, mörk och vac-

ker Puce.

6. Med Salpeter och Salmiac, ingen färg,

men då den fedan kokades med Ättika

och Kokfalt, fick garnet en näftan Pifta-

cie grön färg.

Få Silke.

1. n. m. 14 dagars kall maceration i foIen,

och fedan en half timmes kokning, en
vacker ljus Cramoifie färg med glans.

2. n. m. digeftion, en vacker Gredelin färg

med glans.

3. Den famma med Tenn -compofition, en

ljus Couleur de Rofe.

4. n. m. Längre digeftion, mörk Violette

färg, med glans.

y. n. m. efter digeftion med Alk. min. Ijufare

Gredelin,

6.
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6. n. m. efter någre timmars digeftion en

ljus vacker Gredelin färg med glans.

L. EROSUS. L. Umbil. lobato laciniatus,

planus, fufcus, fubtus lacunofus laevis,

pekis turbinatis atris. Denna har jag en-

daft funnit vid Stegeborg, ganlka fpar-

famt. Har fålunda ej kunnat göra män-
ga förfök därmed.

Tå Silke.

n. m. efter någre dagars digefiion, ger den
en Violette färg.

6. L. RETICULARJS. Umbil. lobatus, ni-

ger, reticulato incifus, fubtus cinereo fi-.

brillofus. Denna kallar jag Filigrans-Laf,

ty då den fes mot dagen, har den ut-

feende af fådant arbete. Jag har förft

funnit den vid Sandviken, på et Berg
utmed Saltfjön, och fedan vid Stegeborg.

Denna har icke något rödt färgämne uti

fig. Den gifver lättare färg åt Silke, än
åt" Ylle. Den låter häftigt utdrag?, fit

färgämne.

n VHe.

1. n. m. efter flere dagars digeftion, ger
den ingen färdeles färg åt Ylle, ehuru
Tin<5turen är ganlka ftarkt mörkbrun.

2. n. m. och med Järn - vitriol, famt Stär-

kelfe kokad, ger den en ljus grå brun
färg.

3. Med
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3, Med S. p. och K. f. en ljus Carmelite

färg, fom tål koka med Tvål.

4. Denfamma några dagar längre, en mör-
kare Carmelite färg.

5'. n. m. och med Merc. c. a. en vacker och

ftark gråfvart färg, Bout de Paris.

få Silke.

1. n. m. kall tilmakning, och \ timmes kok-
ning. Ventre de Biche med glans.

2. n. m. efter 6 dagars digeftion, en vacker

Feuille morte med mycken glans.

3. S. p. och K. f. efter någre dagars digeftion,

en vacker färg imellan Ventre de Biche

och Carmelite med mycken glans, ganlka

ftark.

4. n. m. något längre i digeftion, något

mörkare än N. 2.

5. n. m. och med Merc. c. a. en mycket
vacker ljus Mufc färg.

6. n. m. kokad med Alun r. vacker Nankins

färg.

7. n. m. kokad med Järn-vitriol, blek Feuille-

morte.

7. L. POLFPHFLLVS. L. Mänghlads^Laf,

Umbil. polyphylius, undique laevis, atro-

virens, crenatus.

Är icke fällfam, och innehåller mycket

färgämne, närmaft liknande Deuftus: och lå-

ter
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ter näfian häftigare, än alla andra af denna

CJafs, utdraga fin färg.

På Ylle.

n. m. kall tilmakning och efter | timmes
kokning, vacker Violette färg, fom går

mer åt rödt, än den af Deuftus.

På Silke.

n. m. kall tilmakning och lika lång kok«
ning en lika vacker Violette färg.

8. L. HIRSUTUS. Swartz. UmbiL margi«

ne lobatus incifus, fubtus hirtus niger.

Denna mifstages af fomlige för Polyrrhi-

zos, L. hvilken de lika orätt kalla

Velleus.

Är allmän, och växer ymnigt på många
ftällen. innehåller mycket färgämne, ehuru

det violetta ej blir vackert. Utaf alla drager

detta mäft i blått 5 men mina förfök, at fä

blå färg däraf, hafva ännu icke lyckats.

På Ylle.

1. n. m. med digeftion, en mörk Violette

färg.

2. Denfamma, ännu längre, mycket mörk
Violette färg, åt Puce.

3. Denfamma, med Arfenicum album,
ter 2 gran på hvarje quintin Laf, en

mycket ftark Puce färg, fom tål koka
i TvåL

4. n.
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4. n. m. med Merc. c. a. en vacker och

hög Carmelite färg, fom är ftark och

faft.

5. Denfamma något längre, fvart, helt litet

åt brunt, ganika ftark och faft.

få Silke.

n. m. fiere dagars digeftion, en vacker

ocli klar Couleur de Lilas.

9. L. GLABER. Variat. Sv. Umbil. lobatus,

incifus, fubtus laevis. Denna är förmo-

deligen en variation af den föregående: —
växer ofta ömfom med den föregående.

På defs blad utväxer myckenhet andra

blad. Den ger ock näftan lika färg

med Hirfutus.

Tå YUe.

1. n. m. Digeftion, vacker Violetta färg,

mera åt rödt.

2. n. m. Digeftion, med K. f. och S. p. Iju-

fare Violette färg.

3. n. m. Den famma ännu längre, mycket
vacker Puce.

4. n. m. Efter 6 dagars digeftion, vacker
Puce åt Purpur. Se profvet N:o 45".

?å Silke.

T. n. m. Kort digeftion, Couleur de Lilas.

2. Den famma längre, mörkare.

3. n. m. med K. f. och S. p. vacker ljus

Violette färg.

10. L.
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so. £^ PULLUS, Va?. Umbih orbatug^ pla«

nus, aeneus, fupra et fabtus icsvis.

Denna är ock troligen en variation, öcli

fki[jer f]g ifrån den föregående variation

därmed 3 ät den är tiinnäre och löfäre^

aldcles Hat o:h icke mångblädig. Har
mäilan en fvartbrun Koppar -färg, Växei*

icke allmänt, utari är f-ilfynt. Jag hai*

funnit den tilfämnians med L. Hirfutas

vid Stegeborg. Den tyckes inntliaiia me«
ra färgämne än de aadrää.

n Ylle.

o, m, med digefiion^ ftark Pilcé färg 3 ä|

rödt.

Få Silke.

n, m. med digeftionj Ijofäfé Mördoré farg^

II. Z. GLAUGU-S, Variat. UmbiL ma^-gin^

lobatusj fubmde poIyphyHus, rigidus^

fupra glaucdSj fabtas hirfutus niger^

_

Denna tyckes vara tredje variatiori äf

Hirfutus. jag har endaft funnit den växa Vid

Stegeborg, på berg vid Saltfjön, ti] fiör irrsyc-

kenliet^ Den är mera härd och ftyf än de
andrå. Är gräblä ofvahpä, och^ fvart, fam^

klästais fvarthårig iiiaridei% Har ofta likföm fmå
råilfiäckaf jbå öfra fidari-b Den gifver häliail

lika färg med Hirintus*

FA rUé,

Ii ni rri. nied digeftioh Öch fedän kékt J tifå^

. me^ en ljus Violet färga
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2. n. m. med Merc. c. a. vacker Carmelif
färg.

3. Denfamma längre, fvartbrun färg.

4. Ännu i längre digeftion, mera fvart färg^

fom är ganika faft*

?å Silke.

1. n* m. väcker Violet färg.

2. Med längre digeftion,- flärkåfe Violef^

mefa åt Puce.

3. n. m* och med Järn-vitriol, vacker Puce
färg, fe profvet N:o 30.

4. Denfamma ännu längre, mörkare Puce^
fe profvet N:o 31.

5. n* m. och med Merc. c. a. ljus Carmelit,
fe profvet N:o 32.

6. Denfamma längre i digeftion, Carmelit

färg, mera åt rödt, fe profvet N:o 33.

12. L. POLFRRHllOS, L* Umbil. cinereo

glaucus, laevis, fubtus hirtus, polyrrhizos.

Denne mifstages af fomlige för Velleus,

fom är en ftor Lapplk Laf, och fom icke

finnes här på orten.

Denne är mycket allmän, och innehål-

ler mycket vackert färgämne. En mindre

variation af denna, fom är complicerad af

flera blad inom hvarandra, tyckes hålla ymni-

gare färgämne, dock af lika hy.



Järn Febr, Matii |t

H Ylle.

1. n. m. Digefiiori, mycket vacker Violet

färg, mefå åt Grattioifie.

2. n. m. iäiigré digeftiori. Vacker Mordotéj
mera ät Viöléf.

3. h. m. öch med hågöt Bränviri, Va^iker klar

Viölet färg.

4. h. m. öch med Tenri-cönipöfitiöiij Vackéf

Mordöré, fé profvet Nio 49.,

n. m. hied métä TeM-cömpöfinöii^ Möffe
röd färgi

6. ri. m. fiere dagars digeftiönj väckér Piici

färg.

^. n. iri. denfarnmå längiréj mörkäré Ptlcé*

n. rh; ärinu längre, Härk Piice färg , ha^

ftan fvart, fe profvet N:ö ^3.

g. h. m. med Alk. min. och i digeftion j
dagar, vacker Puce färg åt Purpur»

io. h. m. öcll med Merc^ c* å.^ mörk Cäf^

melitj fe profvet N:o f^»

Ilinä m. fedan Läfveh iröftit legat pulver

riferad i Bfäriviri några dagar, öch med
Merci t. äi ert gaiiika hög öch Väcker

Cärmelit färgs

U Silke.

is n. ill. efter tiågre timmars digéfliéii^ ¥åi^

ker ljus Gredelirie färg.

0 ä . h tk
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2» n. m. efter et dygns digellion, gan/kat

vacker Violet färg, åt Purpur , fe prof-

vet N:o 39.

3. Denfamma efter 2 dygn 5 mera mörk,

4. Denfamma längre, näTran Puce färg.

5" ' Denfamma ännu iängre, Puce färg.

6. n. m. och med Merc. c. a. en mörk Gre-
deline färg.

7. n. m. och med Alk. min. kokad, en vac-

ker och hög Gredeiine färg med glans,

fe profvet N:o 45.

13. L. GRISEUS. Sw. Umbi'. cinereus loba-

tus, laevis, fubtus papillofus, fufcuse

Denna växer på Berg nära vid Norrkö-
ping, Tyckes vara en variation af den
föregående 5 men ger vackrare färg. Jag
har aldrig funnit des peltac. Om den
kunde fås til myckenhet; få vore den
mycket lönande.

På Ylle.

1. n. m. med digeflion, vacker Violet färg.

2. n. m. efter en timmes digeftion och med
litet Tenn - compofition, ljus Gredeiine

färg.

3. Denfamm.a längre, ljus Mordoré färg^

4. Med Kalk och Kok falt, efter n5gra da-

gars digeftion, Carmelit färg, något åt

Vioiet.

f. n. m.
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f. n. m. och med Koppar-virriol, en mörk Olive
färg, ftark och vacker, fe profvet N:o öl.

6. n. m. och med Merc« c, a» ea vacker
mörk Mufc. färg.

7. Denfamma efter 2 dagars c^igeftionj ea
fvartbrun färg,

8« Denfamma efter 3 dagars digeflion, en

ftark och faft fvart färg, fom icke förän-

dras hvarken af Lutfaite^r eller af iivar-

pafte Mineral -fy ror.

Få Silke.

1. n. m. efter 2 timmars digeftion, vacker

Gredeline färg.

2. n. m. efter et dygns digeftion, hög och
vacker Gredelin färg.

3. Denfamma med Tenn-compofition, vac-

ker Cramoifie färg.

4» n. m. efter 2 dygns digeliion, en, vacker

och hög Violet färg, näftan Purpur, fe

profvet N:o 40.

n. m. efter 6 dagars digeftion, ftark och
hög Puce färg, fe profvet N^o ^o.

6- n. ni. och kokt med R. Alun ^ en vacker
Violet färg.

7. n» m. och med Alk. min. kokt 5 en myc-
ket hög och vacker Gredeline färg, f^

profvet N:o 5'2.

8. Med Bränvin förft utdra ?;en och fedan

efter n. m. och med Merc. c. a., ea vacker

Ventre de Biche färg, fe profvet N:o f 3*

D 3 9. Den-
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g, Denfamma i längre digeftion, en vacker

och faft Carraelit färg, fe profvet N:o 54.

|0. n. m. och med Tenn-compofition, en gan-

ika vacker Couleur de Rofe, fe profvet

N:o ff,

II,n. m. Silket betadt i Tenn-compofition,

en ftark Mordoré färg»
^

|2' n. m. och med Koppar -vitriol, en vacker

Feuille morte färg med glans, fe profvet

N:o 5'7,

13. Denfamma i längre digeftion, en gulacktig

mörkare Carmelit färg, med glans, fe

profvet N:o 5'8^

14. n. m. och med Merc. c, a* en Couleur

de Lilas , fe profvet N:o fg.

If, n. m.. kokt med Romerik Alun och dop^
pad i utfpädd Tenn -? compofition , en ljus,

vacker Cramoifie färg , fe p|-ofvet N:q 60,

j6. n. m. Silket betadt i Tenn-compofition,
och fedan i flere dagars digeftion med
några droppar af Tenn- compofition, uti

en jungfru färgfoppa, en rödacktig Mordo.5

f§ färg, fe profvet N:o 61.

Be.
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Befkrifning på 2\ne nya Vifkar af Abborr-

{lagtet ifrån Japan i

af

C. P, THUNBERG.

Fortfättning från 1792. Qv, 2. p. 141.

PeRCA trilineata: pinna dorfali unita, cau-

da bifida, corpore fufco: iineis tribus

albis. Tab, I,

Kroppen är aflång, mörk, qvarters lång med
3:ne hvita linier längs efter. Den hvita

linien, fom är närmaft ryggen, är kort,

fmal och föga märkelig^ ofvan för mid-
ten af fidorna är den andra, fom går än-

da til ftjerten och är bredare. Den tre-

dje är något nedanföre, går ut ända til

ftjerten och är bredaft. Alla 3 deffe äro

likväl ofvanföre bröftfenorna.

Hufvudet är llätt och membrana branchioftega

ganlka tunn, famt hvit.

Alla Tänder äro ganfka fine och korte.

Öfre Käken j är trubbig, och kortare,

Stjevten är klufven,

C,inea lateralis är krokug.

Br. 7. D P. 19. V. |. A. |.C. 18.

D 4 PER-
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PERCxA j-fnfcidta: pinna dorfali unita^ caada

integra, fafciis corporis feptem albis^

Tao. 1.

proppen är aflång, qvarterslång , mörk med fja

hvira itrep tvärs öfver. Dgffe hvite tvar^.

Itrep äro näftan lika långt ikilde ifrår\

hvarandra ocli af ea linies bredd»

Biffvudet är Hatt.

TJnderne- uti öfra kraken äro många, de in-^

re i flera rader, helt frnå, men $:ne,

fom fitta vid fpitfen äro ftörre.

Öfre Kifim är kortare, än den undre,.

Srjeytej] är rundad och odelad,

Lima Idteralis är krokig.

hWa fenor äro mörk?.

Br. 7, D. P. IS. V. |. A.
f. C 19,

Penne fifk tyckes vara mycket lik Perca

vitt it men den Aciljes, utom i annat,

Ffv_n lätt med fina I^u hvita tvåvurep ifran

^eii famma.
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Mtijca fubcutanea-^

eller

En ny och obefi^rifven Fluga u£i

Korn-blaclenj

Funnen

af

CLAS BJERKANDER,

Den verldskunnige von LiNNé Ikrifver I

Koogl. Vet. Acad. Handl. år lyfo. f» 183.
'^Det ä'f underligt med ofs, männifkor at vi

''förackta aidramäft de minfia tingen 5 och vi

^'förebrå ofta hvarandra, när någon klyfver

'•hår och grälar med fmåfakerj men om vi

'Val betänkte ofs, läre vi finna at de min%
^'tingen göra ftörfta verkan i naturen och

^Met allmänn^.'*

Det fom Infeåer aro orfaken tilj tillknf^

ves oita väderleken | fåfom?

När Rågen har hvitax*

När Gräfet blir gult i ändarna.

När Kornet ej går utur holken.

Nsr på Träden Löfvet gulnar i topparnao

När Säden gulnar och förtorkas om Våren,

När- Humlan får Honungsdagg.

När ftora och fmå Träd förtorka^V, m, m.

D 5 . För-..
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Förlidet år ( 1792 ) föran Kornet fick ax,

voro näftsii alla blad gula på kornftjelkarne^

hvilket tiifKrefs väderleken , men då bladen

noga granlkadesj blef man varfe i hvart och

et 5 2 ä 3 fmå Finge - Mafkar^ fom gjorde

gångar ofta like Linier, ifrån fpetfen på bla^

det intil den upftående ftjeiken, hvaraf bla-

den blefvo ofta randige, men ftörfta delen

aldeles gulnade.

Härvid anmärktes då, at

Ma/ken var lång i Lin. och hade i den

fpitfiga ändan eller hufvudet en fvart bokftaf

V. Maikarne begynte gå til puppor den 7 Julii.

Puppan en Lin, lång, gulbrun, fpet-

fad åt ändarne, famt i den ena klufven, med
täta och fina gördlar rundt omkring.

Flugorna utkläcktes d. iS Julii och följande.

flUGAN ikoT fom M^f!ca Frit L.

Cdpiit grifeum. Ociili magni virides.

Antem(Z fetariae, nigrae. Fröns \nX.Qx ozyi^

los alba.

Thorax gihhus cinereus pilis raris nigris*

Ahdornen cinereum fubhirtuoi, fubtus

concolor.

Halteres pallidi»

Ald^ corpore duplo longiores, fubincum-
bentes planas, diaphanae, venis nigris

oculo armato confpicuis^ ( fubinde

deflexae ) ,colQre rubro viridique va-

riantes-

pemorn 6c Tihice cinereae Tarfi flave-

fcentes. Den
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Den torde bäft kunna kallass

MUSCA fuhcutmea^ antennis fetariis^ pilofa

cinereaj balteribus planti§ pofticisqye

paiiidis?

Hos Entomologerne fynes den vara hit-^

tils okänd, ej heller lär den kunna mifstagas

för någon annan.

Stjertftugor { Ichneumones ) begynte fram^

komma d. 6 Augufti. Utur förenämde Fiu'«

gors puppor.

ICHNE UMON Miifca fubcutanea.

JLongit. J Liih

Caput m^ju^cqlumj auraturn viride,

Oculi ferruginei.

AntenncB refraåae, capite longiores, apice

incrasfatae, 7-9 nodiae, pallidae.

Thorax ovatus, auratus goeruieo -» viride*

feens.

Ahdomen nigrum, fplend ens ,
oblongum,

thorace minus.
^IcQ cuneato - ovata? ere(51:as , oculo valde

armato irrprat^e, diaphanse, colore pur-

purafcenti variegatae«

Femora & Pedes - fl^vefcentes - anteri-

ores xnterdum fufci.

Från Ichneimon Larvaxum fom den tyc-

kes komnria närmaft, ikiljes den genom ingen

rnacula dorfalis.

Cbar, Specif, bör vara. I. auratus cceruleo

viridis ^ ahdomine nigro^ pedihus flavi anttU'-.

ni$ 7-9 nodiis,

Utur
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Utur inlagde Kornblad i Glasburk, ut-

Idäktes 48 Flugor och 3^ St =ertflugor 3 Man
fer äfven härai i^örfynens vifa anftalter, hu-

ru de mmfta kräk icke få förökas utom fin

höfva, utan blifva förminikade.

Fri/ka och lefvande blad på örter fuga

våta ångor utur Luftkretfen, utdunfta, draga

faft fran rötterna ^ och äro lom Vingar och
Lungor.

När de nyfs omtalte Flug-maficar 5 näftan

förtära alt det köttacktiga i Kornbladen, under
d t de göra fina gångar, hvarigenom de gul-

na. Vilsna och förtorkas, få varda bladen på
cet fatt oförmögne at förrätta fma af naturen

ålagde fyfslor, och tiifoga korniijeikarna fka-

da. Man fer, at när kalbladen upätas af ma-_

fkar, blifva Kålhufvuden fmå.

Sättet at fö"ekomma denna ohyra^ åter-

fiår ännj at upfmna.

T 'h ellens Förklaring.

Tab. il. vifar et Kornblad med de af

Fluc- rsialkarne gjorde nallen och gängar.

.?c Puppan i naturlig iiorlek.

— förftorad.

' c. Flugan i naturlig Iiorlek.

d, Denfamma ilörre giord.

e, Äfven få, på ryggen vifad.

/. Hufvudet frammantil, mycket förftoradt.

g. Stiertflugan efter naturen.

I, Denfamma til ftorlekea ökad.

BE-
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1

BERÄTTELSE^ om en Schirrezife

utom munnen hängande Tunga, fovl

hos en Piga alt ifrån barndomen va-^

rat, och omfuier af henne fjelf

med Tagelfnöre biijvit aflöft;

Infänd

af

B. BJÖRKLUND.
Affeffor och Provincial Medicus i Björneborgs Län,

Pigan Wallhorg Eriksdotter ifrån Norrmarks
Capelie i Ulfsby Socken ocli Biörneborgs Län,-

31 år gammal 5 har alt ifrån barndomen haft

en Schirreiis Tunga
5
förlängd utom miunnen.

Denna Schirrofitet har efter des anhöriges be-

rättelfe börjat imellan 2 å 3 års ålder, efter^

fom de mena, föregången torik i miunnen^

hvarpå förft knagglige uphögningar och ut-

Ikott begynt utbreda fig längs efter vänfira

öfre kanten af tungan 5 och fnart därpå ftora

körtellika knölar hår och där 5 öfver hela tun-

gan - med des förlängande få, at den inom
et hällt år blii vit utträn^^d utom munnen.
Den har ledan mer och mer iämte Scliirrofi-

teten tiivuxitj dock nu i mänga är haft cres
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nuvarande längd och ftorlek utom munnen-^
utgörande från öfra läppen f tum i längden,

4 tum i bredden famt tjockleken 2 tum
5

Utom munnen fanns tungan mäft ftenhård^

men blötare inuti munnen, kändes dock här

och där befätt med fmå körtellika knölar,

famt knaggliga uphögningar, ända lip til och
å tung -roten 5 famt des glandlar, hvilka äf-

ven intaga den undra fidan af tungan, defs

bägge körtlar och omkring Vafa Raninä. Af
Glanduis maxillares är den åt högra fidan nå-

got hård. Tandraden, uti deti undra käften

och Maxillen, fvartacktig til färgen, utgör Ii-

kafom et benftycke, utan Ikiinad af tänder,

utom på 2 ä 3 fiälleil hvareft en liten ikii-

nad märkes. Midt uti fammä mäxill finnes

en tjock tand af et Mulkotts form och tjocka

lek. Den undre 'Mäxillen är något neddrageri

utom den öfre, tillika med läppen, föm öni*

gifver den fammä 3 fä at maxilieme och läp-

jjärne ej mötas och ftå midt emot hvarandra^

Öfre Maxillen, något mera ihopträngd äh ef*

ter vanligheten, har ordenteligt formerade

och friika tänder af hvit färg. Nog faiive

flyter utur munnen och någon ftank kännes

vid närllående. Uti Nedanet har tungan i

flera år under barndomen och ungdomen, ef-

ter anhörigas och defs egen berätcelfe, få

långt hon kan minnas, förhailit fig värre med
någon fvullnad och mera hårdhet, och då hön
ej fått förtära åtHviiiig Hågs mat 5 fom uti Ny
åter lagt fig och blifvit mindre. Men nu har

hon i tlera år ej känt til en iadari föraridring;

All ^ Hågs mat, faltj och annan hos Allmogeri

vans
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vanlig fpisj förtär hon utan olägenhet och

har på flera år ej behöft därvid göra val el-

ler undantag, utom hårdt bröd, det hon må*
fte låta upblöta förut. Smäk å maten ikal ej

fela, men vid nedfvaljandet kännes en liten

tröghet 5 dock ej fvårighet. Under matens

tuggande märkes i tungan åtlkiflige tryckande

rörelfer, ehuru den ej kan uplyftas och vän-

das af och än. Utom det hon talar litet i

näfan är talet redigt och märkes därunder

uti tungan och des mufclar åtfkillige rörelier,

tnäft emot tungfpetfen, faft tungan ej kan
flyttas af och än til alla kanter. Uti den

utehängande delen af tungan, fåfom mera
hård, har hon ej fior känfel. Hyen är friik,

änfigtet af röd Och hvit färg, famt defs rå-

dande temperament fanguinilkt. Hon har

inäft altid varit frilk^ haft daglig öpning, och

tnånadsreningen i ordning* Några fvåra och
långfamma fjukdomaf med fölgder därefter,

har hon, utom denna långvariga Schirrofite-

ten, ej häft. Vid älf ilägs ä bete, få utom
fom inom hus, 'åf horl van och företager fig

fåfom andra af Allmogen, fåfom hon ock nu
tjenar och föreftår Hushållningen hos en Bon-
de. Tungan^ inilelägd uti ét lärfts*^ foder el-

ler pung, utan tilfnörning
,
ikyles desutom af

ét ombundet kläde at täcka des vanikaplighet.

Vid Nionde året hår hön äf de^ Föräldrar

blifvit ikickad til et Lazarett i affigt at min-
Ika eller afhjeipa Schirrofiteten 5 där hon ock
Varit en tid, men utan förbättring återkom-
inity iikäfom hon vid Femtonde året varit
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tindef en Fältlkärs vård på någrä Veckor

5

men utan ändring. Sedan har hon ej brukat

något för hårdheten, förr än frampå höften

år 179I5 di hon af eget råd anlagt et fnöre

af Tagei med et och annat hvarf, omkring
den längre ned utehängande portionen af tun-

gan 5 fom är utm.ärkt med Lin. C» D, Tab. IlL

tillika med några hvarf tråd utöfver för ftadi*

gare fafle iknlK efter des tänka, hvilket fnö-*

re, alt fom det infkurit och blifvit löfare^

hon tildragit litet hårdare 5 och fom Ikedt

hvarannan dag, hvarefter hon känt någon
ömhet i tungan et par timm.ar^ fom därpå

förfvonnit.

Sedan hön brukat detta fnÖre i några niå-

nåder, och det hade Ikurit fig något djupt

in, ankom hon til mig med begäran
3 ät, få^

fom Infkärningen af Tagel fnöret gick lång«

lamt för fig, jag ville afikära Tungan invid

munnen, på det vanilkapligheten däraf måtte i

det mäfta förtagas* Detta afradde jag hennö
ifrån få vida Tungan inuti munnen vore äf«

ven Schirreufe. och det vore til at frukta, at

efter en fådan Operation ^ en Carcinoma ellef

hemilig kräfta, fom jag mifstänkte af flanken

ur munnen och den andra tandradens fvarta

färg, fom en ikarp f.-iive förmodeligen föra

orfakat, lätteiigen kunde förvärras och gå öf«

Ver til öpen kräfta. Dock voro inga yttef-

ligare anledningar til Carcinoma för handen^

'fafom kliande. Hickningar eller v-rk. Hen-
ne gafs dock det råd at fom fattig vända i1g

til LaT.arettet, hvareii något kunde furiökas



Jait. Febr. Man. 65

fom hon ej hade råd at påkofta, och hvareil

dan framhängande tungan kunde på mindre
tid, igenom hårdt tilknutet Silkesfnöre, under

Läkarens upfigt därvid, borttagas och aflkiijas,

än igenom få iångfam och lindrig afknyt-

ning.

Efter hemkomften, utan at åtlyda detta

råd
5

anlägger hon äfven et Tageifnöre in-

vid munnen (Lin. A B Tab. IIL) i tanka at

därftädes aflöla tungan och förtaga vanlkaplig-

heten däraf, dock med bibehållande af det

förfta Tagelfnöret omkring den nedra delen

af tungan. Detta invid munnen anlagde fnö-

re hade 5 då jag andra gången i November
1792 fick fe henne, ikurit fig et ftycke in.

A förfta ftäliet var då tungan fnartaflöft, helft

ej mycket felade, men å det andra invid

munnen fordrades ännu lång tid. Såfom hon
likväl mente at tungan på det fättet fkulle

ändteligen blifva afloffad, var hon nöjd med
fm egen åtgärd därutinnan och ville ej tillita

andras hje]p5 ehuru jag tilböd henne mitt bi-

träde, at medelft hårdare tilknytning igenom
et Silkesfnöre på kortare tid aflöfa tungan 5

då hon likväl borde viftas här i Staden för

nödig tilfyn och värd. Härtil föregaf hon lig

ej hafva ledighet, fåfom et tjenftehjon, hvårföre

hon häldre ville, ehuru därmed gick långt ut pä
tiden, fortfara med Tagelfiiörets bruk, pä
fätt fom hittils och med lindrig omknytning,
under hopp at fåfom detta verkade dageligen

någon inikärning i tungan, den lluteligen må-
(ie härigenom afloffas. Om något obehage-
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ligt förefölle, fåfom med fvår blödning ur

tungan eller annan fölgd, fom jag föreftälde

kunna igenom hennes åtgärd lätteiigen inträf-

fa, lofvade hon vid förit yppade tecken, at

genaft föka och begära min handräckning. Sårets

kanter efter inpKäiningen hade nu en frilk färg

och läkas inart af fig fjelfva3 dock efter åftun-

dad upgift af mig och förflag på någon falf-

va at fmörja å de fårade kanter, har hon

nyttjat Mel Rofarum på en tid, fom hon

tyckt varit ienande och lindrande.

Efter hemkomilen har hon, af den an-

ledning, at igenom härdare tilknytning, den
förlängde delen af tungan kunde fnarare af-

jfl^iljas, ehuru jag varnat henne för egen åt-

gärd därvid, dock denne utväg förfökt, me-
delft Tagelfnörets in vid munnen alt hår-

dare och iträngare ombindning dageligen^ fom
Ikedt med tämeiig fmärua, hvarpå efter 14
dagar tungan ändteligen blifvit afioffad, på
en liten fträng när , iom hon iatit af;ilippa med
en Sax. Allenali en ringa blödning har då
efter hennes berättelfe vjfat fig. Schirrofite-

ten uti tungan inom munnen har ej häraf

blifvit förvärr2d, ej heller hade fårets läk-

ning efteråt länge drögt, utan af fig fjelft,

lika foni förut vid lägel inörets långfammare
infkärning, htlnat. Den afildide delen af tun-

gan har fedt rågot fvart och fphacelerad ut vid

ligaturen, och atom oec, irörk et ilycke. Jag be-

fåg nu tungan 1 munnen, kort efter denne Opera-
tion, och fann deis främre kant eller fpits, där-

eft infkärnmgen eller ilrypningen ikedt, vara

läkt
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iäkt och ?Ä god färg. Ä tungans Scliirrofite-

ter längre in i munnen 5 fanns ingen än«

dring eller förvärring af denne Operation, få»

fom hon ock därefter ej heller känt någon
olägenhet i tungan mera än förr, eller några

nya anledningar til förvärring, fåfom ömnet,
ftickningår eller värk i tungan, mindre annat

förebud fil en Carcinomas utbrott i öpen Kräf-

ta. Säfom ifrån början af December månad
j

då tungan utom munnen blef aflöil, en tid af

tre och en half månad redan föiflutit utan

förfämring, tyckes ingen vidare förvärring, fom
dock ibland händer med Schirrer, af denna
Operation vara at befara 5 utom hvad fram-

deles af Schirrofiteten fjelf, och andra an-

ledningar til des förvärring och öfvergående

til öpen Kräfta, ikulle kunna förorfakas.

Denne, om bemälte Piga, nu mera fedan Jul

med defs Husbonde gifta Huftru, meddeite
beräitelfe beftyrkes af Capellanens i defs gran-

fkap Herr El. D. Corpoiandeus intyg. Björne^

borg d. 20 Martii 1793.

Anm är k 7t i n g.

Förenämnde Schirrofitet och hårdnad fy-

nes märkvärdig för des längd utom munnen
och at den få länge hållit fig benigne under
et oömt iefnadsfätt och diaet, famt at den få-

fom mail lienhård få länge kunnat tåla Ta-
gelfnörets få långfamma inlkärning, utan at

förvärras och öfvergå i en kräftacktig fårnad.
Man vet huru ofta en benigne Schirrus ige-'

nom hvarjehanda tilfällen, fom irritera och
E 2 fatta
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fatta den flockande Lymphan i rörelfe, för-

vandlar fig i en Carcinoma och ändteligen öp-

pen Kräfta, hvilket här ej händt, icke en

gång genom retning därtil på alt fätt. Af
defs värre förhållande en tid i Nedanet, tyc-

kes denne få utväxte tunga likna en Sarconaa,

fom plär til och aftaga vid Månens omlkif-

ten, hvilket om få vore, fynes den dock
märkvärdig , at den kunnat tåla få mycken
irritation och längfamt fårande utan för-

värring.

BFSKRIFNING på en tilforene okänd och

i Sverige funnen vcixt^ CAREX
obtufata;

Jämte

Afmärkningar vid en del Sveufka Starr-arter.

af

SAMUEL LiLJEBLAD.

A-^et utmärkta välbehag, hvarmed Kongl. Ve-
tenikaps Academien aitid behagat hedra de

up.
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upgifter och anmärkningar, fom utvidga kän-
nedomen af Fäderneslandets Natural-Hiftoria,

upmuntrar äfven mig at i famma ämne fram-

komma med några Befkrifningar om mindre
kända Svenfka Naturs - aifter.

Jag har redan lemnat i Allmänhetens hän-

der et Utkaft til en Sven/k Flora och där

nämt flera Växter, fom ej förut finnas i

Botani/ka Ikrifter uptagne eller befkrifne.

Jag anfer för en Ikyidighet at dem närmare
beftämma och utbeder mig at få framlägga

dem för Kongl. Vetenlkaps Academiens ögon.

Jag vil nu göra början med Carex oltu^

fata^ fom namnes p. 37, i Svenlka Flora.

Chäracter Selectus ^feu Nomen fpecificum,

Carex ohufhta fpica fimplici androgyna, fu-

perne mafcula, capfulis ovatis, obtufe

triquetris, foliis planis.

Loeus Syflem. Vegetah Ed. XIV poft Cari*

cem pulicarem.

Synonym, Car. obtufata ( Fäftings-ftarr) har

et enda ax med han -blommor öfver och
hon-blommor under: Frohufen utftåen-

de, rundacktige: Fvon något 3-kantige,

Uaden platta, ^ Svenjk. Flor, p. 37,

Nomen triviaU lat. a capfulis obtufis de-

fumtum.

^ Svec. ab Acaro reduv,. Fäfting, td

(imilitudinem Caricis pulicaris Loppftarr.

E 3 Ha.
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HahitM Oelandiee, prope Kjöping, in locis

apricis, arencfis, rarius.

Differentia fpecifica^ a foliis & loco natali,

quibus optime diflinguitar a Carice pii-

itcinri & Levcoglocbin,, qvarum fimilitur

dinem aliquantisper gerit.

ChaeactExS. Naturalis feu Dejcriptio,

Hadix fibrofa, fubrepens^ perennis.

Culmus adfcendens f. erec^usj nudus, fubtri-

queter, ftriatus, digitalis.

Fölia radicalia, fubalterna^ Iste viridia, plana

vel iubcarialiculata
,

ftriata, fubtus ftriis

3, 5' elevatis, utrinque glabra.

BvaSiea glumacea, minima.

Spica fimplex, terminalis
,
androgyna, fuperne

ir.afcula, inferne feminea, fub florefcen-

tia flavefcens, lineari-oblonga maturior

ovata
5
ferruginea.

Cnlyx gluma feu amentum oblongum, imbri-

catum, confians fqvamis unifloris, ova-

to-ianceolatis acutis, albo ilavefcentibus.

CoroUa nulla. 'Ne&nrmm germen includens,

apice contraåiusj bifidum.

Stamina calyce longiora, tria. A72therce fer-

rugineae.

Fifiillum unicLim, breve, ftigmata tria recur-

vata, flava. Germrii ovatum, fere glo-

bofum feu obtufe-triquetrum.
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Semen unicurri) triquetrum, angulis aciitiufcu«

lis aequalibus, glabram ferragineom
^

neSlario perfiftenti inciuram diicedens.

Sådan var den Garex kg träffade pä
Öland 1789? nära Kjöpings Präftgårdj på torr

fandblandad Jordmon.

Den fes i naturlig florlek Tab. IVc

Med fynglas afritad — lit a.

Defs frö i naturlig ftorlek — c»

med glas — bc

Anmärkningar vid en del Svevjka Stavvavtev,

Starrarterm äro af de gräs, fom ail-

männaft upfylla våra kärr och äro gan/ka fvå-

ra at urlkilja få väl i anfeende til fina mån-
ga fpecies fom art -förändringar, men förtjä-

na i Landthushåliningen; mycken upmärkfam-
het, emedan en del gifva et godt och ymnigt
foder åt bofkapen^ en del åter magert, äro

fmå och uila..

Deras a,rt- förändringar bero mäft af den

förändring, fom fjeifva jordmon, hvari de

växa, genom< odling, tid efter annan, måil:

undergå. Et kärr utdikas och förvandlas til

hårdmark, ftrax tager gräsväxten af, ftarren

ovan vid det torra läget förminfkas och får

et annat utfeende^ Så ock när et Ikogbevuxet

fält afhuggesj blifva de, fom fordra Ikugga

och förut växte frodiga, förminlkade och gå

bort. Detta bör få. väl Landshushållaren fom

E 4 Na.
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Naturfor/l^aren noga i akt taga* Den förre: ty

annars til fm egen Ikada afleder han vatnet

från r en bördiga kärr -ängen (få framt han ej

har paifande hårdvalls gräs til reds at i defs

iiälie odla). Den fenare: ty eljefi finner han
nya fpecies på alla upodiingar öfveralt, åt-

minflone fådan^ , fom ej öfverensMmma med
de förra beikrifningarne. Denna anmärkning
ho'.^pas jag ej fkal träffa m.in lilla Carex ob-

tiifata^ fom jämförd med fina flägtingar har

ganlka goda fkiljetecken.

Ci^REx capitata ( Axilarr ) Linn. S. V, har

näPian klotrundt ax, med biomijäll på hvar-

andra liggande, långa halfcylindrifKa blad,

trraeligen högt ftra. Jag träffade några ftånd

däraf i Torne Lappmark vid upftigandet på
et fiällberg, norr om Torneå träik. Det väx-

te ibland Itenkhppor på fugtigt liälle^ är gan-

lka fäiifynt fi arr-art.

Carex chorJovhiza ( Togftarr ) är täme-
ligen väl känd med fm långa i vatnet flytan-

de ftjelk. Växer i djupa och dyfulla kärr.

Stjelken liggande iikfom en krypande rot,

trind, ledfall med upgående firå ( adfcenden-

te culmo). Axet är föga fammanfatt, näftan

enkelt, gulacktigt, ftandom brunt, trätfas i

Norrland, Upland och flerellädes tämeligen

allmänt.

Carex uUginofa (Myrftarr) Linn. har

blifvit kallad med flera namn efter defs oli-

ka art - förändringar. Är fullkomligen be-

ikrifven
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[kxiiven i Vetenllcaps Acad. Hancjl. för år 1787
p. 242 under namn af Schoemis CGmpre^iisi

funnen med hermaphrodit - blommor vid öfra

föret nära Upfala och flereilädess Varierar

mycket i ftorlekj kallas Scirpus caiicis Prodr.

F/or. Scand. och äfven där kallad Car,

uUgino^a. 1 Flora Svecica hinn. uptages

den endaft under fenare namnet och fäges

växa vid Börftel i Roslagen, p. 326. At öi-

vertygaSj det en och famma Starr -art blif-

vit faledes under åtfkiliiga namn belkrifven
5

refte jag 1788 ut til Börftel för at fe om den

rätta Car. uliginofa^ fom von LiNNé därilä»

des anmärkt, var /kiljacktig från de andra

^

Jag fann at den väl på fanka kärret hade

flores androgyni — men för öfrigt var aideles

famma. En dylik anmärkning gjorde jag äf-

ven vid Linköping &c. åren därpå, at på
torrare ftällen liknade den mera Schoenus men
på våtare Carex. Utgör et mellanftånd imel»

lan Schoenus^ Carex och Scirpus*

Carex beleonaftes Ehrh. ( klapper - flarr )

är en liten vacker Starr -art, fom träffas här

och där vid Wefterbotns hafsvikar. Blommar
i början af Junii och har bruna aXj fmala

blad och trinda gräsftrån.

Carex vulpina ( Räfftarr ) varierar gan-.

/ka mycket på olika jordmon. 1 fynnerhet

äro defs ax til fammanfättning och längd

mycket olika. Car. intermedia Retz. är fäkert

en art - förändring däraf. Käns bäil med Tma

fträfva blad och hvaffa 3-kantiga fträn.

E j Eärr-
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Kärr - ängar beväxte med denna, förlora

genom utdikning fm bördighet. Starr - arten

är väl mager til vinterfoder, men tämeli-

gen ymnogt gifvande,

Carex pnniciilata ( Vippftarr ) Linn. V,
kommer nära öfverens med Carex canefcens

FL Sv. få at jag lätteligen ikulle tro den vara

art = förändring däraf, fom blifvit flerfaldigt

ftörre. Träffas på kärr där någon fetma nedflutit,

fåfom vid Sätra brunn där jag fedt den, men
mycket fparfarat.

Carex prcecox ( Vårflarr ) Jacqv. FL
Aiijlr, t. 446. Växer vårtid på backar

och torra ftällen i Upland och annorfiädes

allmän. Har fäkert blifvit förblandad med
Car. ccefpitofa och C. niontana^ emedan den

är förbigången i våra Sv. Florer.

Defs inflorefcentia är Qck ofta fvår at

fkilja ifrån C cafpitofa. Ty hon har likfom

denna ganlka korta h\omik2iit^ JpicuLe feminece

jcre Jesjtles &c. fe Sv. Flor. p. 40. Blommar
ganika tidigt, i April och början af Maji.

Carex fylvatica ( Skogsftarr ) Huds. Retz.

Fl. Sc. är en vacker iiarr-art, med långa Haka

ax, mjukt gräs. J?g har funnit den på nå-

gra få ftällen i Calmare Län, på ikuggrika

Jkogsängar. Ger åt Boikapen et godt foder.

Carex dijians ( Långftarr ) Linn. S. V.

är ockia en vacker ftarr - art fom i fenare

åren
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lien fcrökt vår Svenllca Flora. Växer med den

förra på väta ftäiien, ganlka fälifynt.

Carex pfcvdo, - cypevus ( Slokflarr ) är

Ibland de bättre ftarr-arter fooi i anfeende til

liusbå]]§ - nyttan på kärr - ängar kunna bibe-

hållas. Ger åt bolkapen et godt foder. Trif»»

ves bäft i Ikugga och kan med fördel odlas

pä fanka ikogsängar.

Carex lafiocarpa (Sjöftarr) Ehrh. är ibland

våra ftörre ftarr- arter, fom länge faknats i

vår Flora. Jag träffade dep på refan genom
Weflerbotn, vid några infjö - Stränder och

äfven i Småland. Växer hög fom en hvafs.

Utgör ofta tufvar i fjökanten eller gungflyet,

fom man kan ftiga på. Strået är nedtii trindt,

uptil trekantigt, med 4, f ax i toppen 5 fäl-

lan mer än 2 han -ax, långa, gulbruna 5 2

hon - ax fom fitta i vecket af långa bra&ece

utan Ikaft ( fesfiles ). BraBece äfven vid han-

axen. Fråhufen äggrunda ludna, näftan hifpi-

da. Bladen }ånga fmala, halfcylindrifka eller

ränlade iDed fint fågade kanter. Blad och
Stjelk äro nedtii på eget vis knottrige, likfom

Scirpus palujiris, Skäres i Småland af fattigt

folk ibland Säf på fjöftrander til vinterfoder

åt Bo/kapen och kan dertii med nytta brukas.

Et
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Et viärkvärdigt Nörrfken^ och Magnet-

nålens rorelfer den 4 April 179 i,

obferverade i Vhleåborg;

af

JOHAN JULIN.

Den 4 April 1791 fann jag Compafs-Nålen
emot vanligheten orolig och fväfvande.

Sedan klockan 6 pä förmiddagen då Nålen
flod på ro gr. 20 min. hade hon til kL l Ikri-

dit fram hela 20 min. längre åt Vefter^ och

var då i beftändig rörelfe, och jag är vifs på
at hon på förmiddagen gjort åtikilliga ilag,

fom af mig ej blifvit obferverade, emedan
jag dels ej hade tid at fe efter henne, dels

väntade jag då ej något ovanligt. Kl, 3 ha-

de Nålen dragit fig ännu 7 min. åt Vefter^

men innan kl. f hade hon däremot gjort et

ftort bakfteg af 17 min. och kU lo et ännu
MjiQ af 45* mim

Jag hade nu natten för mig, och fåledes

mera ledighet, at med et convext Synglas fe

denna befynnerliga Nåls rörelfer hela timmen,
huru hon ftretade, at återtaga fit förra rum;
men drogs af någon ofynlig- kraft med fmå
ryckningar ftrax tilbaka. Så fväfvade Nålen
åter och fram, hvarunder hon ändteligen på
fina Ikridningar åt Velter få mycket vann at hon

ki.



Jan. Febr. Mart. 77

kl. II liade upnått ^4 min. på den 10 gr. eller

at hon på en tids timme ikridit 9 grads min.

åt Vefter, då Norrlkenet Ikingrade fig och

Ilocknade. Omkring denna punå. fväfvade Nå-

len ännu kl. I om natten då jag lemnade

henne. Morgonen därpå eller den f;te hade

Nålen /kridit 23 liiin. längre åt Vefter, och

fortfatte denna rörelfe framåt, fom Tabellen

utvifar.

Utom Magnet -Nålens ovanliga rörelfer

denna dag, förebådades detta anfeniiga Norr-

fken omkring klockan 8 om aftonen af et grå-

blått moln, fom i form af et Cirkel -Segment

upfleg ur Norra Horizontenj detta Moln om-
gafs af en ljus båge, hvars ben ftocjo på Öftra

och Veftra Horizonten.

Ifrån denna båge upfiego efter hand lod«

rätta ftfålar, hviika på Himmelen utbredde d@
vackrafte flammor och ljuskaft, i fynnerhet åt

Söder, under det bågen uplyfte fig alt högre och
högre med en )ämn rofenröd kant. Inom den-

na väl terminerade kant var bågen i början

brandgul^ men denna färg förlorade fig fnart

uti de från bågen utlkjutände lågor.

Ifrån bågens Öftra ben fom var bredaft^

upfiego ningrande, våglika, hvita, Ijufa flam-

mor, hviika i Zenit utbredde fig, och forme-

rade en flor ros eller öpen krona. Ifrån den-

na krona uriköto de vackrafte rolenröda ftrålar

och fladdringar åt alla fidor, men mäft åt Sö*

d«r och näftan vinkelrätt emot Horizonten.

Iblaniä
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Ibland ilocknade Kronan, och clä utbred-

de fjg en blek ljusnad omkring Zenit , ifrån

livilken Ijufa Hingror och lågor kaftades ned
til bågens veflra ben, i likhet med dem fom
upftego ifrån defs Öftra. KL § til IT upfteg

Norr om, och parallelt med den ftora en min-
dre och något dunklare båge, för hvilken den
ilörre bågen likafom vek undan åt Söder. Den-
ne nya båge blef fnart lika få ljus och klar

fom den ftora, och ju högre den fteg, ju me-
ra tiltbg han at brinna och käfta lågor em.ot

den fiörre bågen, hvilken ock i famma mon
begynte göra åtlkiiliga och täta Ijuskaft af

längre och kortare ftrålar ifrån fm hittils jäm-

na kant
5
lågornas ftrålar och flammor blefvo

alt mer och m.er fladdrande emot hvarandra,

tils de fiuteligen blandades och bägge bågar

förenade fig, Bågarnes ben förenade fig förft

i Oiier, och få parallelt til en bred båge,

ifrån hvars öftra ben begynte och fortfor he-

la bågen igenom at utikjuta de pracktigafte ro-

fenröda ftrålar.

Klockah ii ilocknade inom några minu-
ter detta vackra Luft-Phénomen, och kl. |
til 12, fyntes endaft några oredigt ftrödde

Ly skaft qvar*

Hela dagen och afton blåfte en fagta veft-

1ig vind. Him.melen var öfver hela Hori-

/.onten klar 5 och Stjernornas tindrande ökade

luftren af detra lyfande ilvådefpel tils mid-

natten då Vinden kaftade fig pä Oftlig och

1 limme le a m u 1 n ade.

Högfta
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Högfta punc^en af denna Norrikens - bå^

ges jämna kant ftod väl litet ifrån rätta

Norrftreket, men iom fjelfva fältet af bågen
betäckte Pol-fljernan, få var den följackteli*

gen få godt fom afan afvikning, och vid pafs

40 I grad öfver Horlzonten»

Antager man riil benens afPJnd pä hvar*

dera fidan o^ii Norrftreket 60 grader räknade

på Honzonten, få blir denne NonfKens - bå-

ges hela vidd 119 grader. Antagas vidare

bagens halfvä Vidd eller fQ \ gr. och man
har det 3:dje Element Obiervations ortens

Poihögdj fom för Uhieåborg är 6f gr. l J mi-
nut, få kan däraf finnäs Norrikens - bågens
lodräta högd öfver Jordbrynet*

Emedlertid torde detta Norrlken både til

högd och prackt, kunna jämföras med det fom
Gasseis^di fåg 162 1 den 12 September i Pei-

nier5 CanCellie - Råd. och Ridd. Ferrner i

Upfala den 23 Oåober 17^15 och Prof. och
Ridd. Bekgman på famma flälle den 22 Febr.

1764.

*) Handl. 1764, Sid. 196. TAB.



TABELL^ fom vifar Magnet -Nålens rå'

re-fir Dagarna för och efter Norrjke-

net i Uhleåborg den 4 April 1791;
Utdragen af Meteorologi/ka

Dagboken hållen af

JOHAN JULIN.

Magnet- Storlek af Storlek afd
1

!^
i

3* Nsiens, Nålens Nålens
! 3 flundeliga hela dags
\ ? ändring. ändring.

17g I Gr. M. Gr. M. Gr. M.
April I, 4 e. 10. 10.

8. 28- Ig.

0- 0. 0. x8'

2. 7. f. m. IG. 18.

y* TO

10. 20. 0.

I. em. 50. 10.

3- 30. 0.

4« 0.

6. 30' 0.

Q.y 20. 10. 0. 48.

Ö.f.m. 20. 0.

10. 30. 10.

10. 20.

7. 10. 0.

10. 20. 10. 0. 40.

6.f.m, 20. 0.

I.e.m. 40. 20.

3- 47. 7-

30. 17-

10. 9. 4f. 4^
II. 9. I. 38.

6.f.m. 10. 17. 0. 23.

?• 27. 10.



Apr.

8.

9'

Timme.
Nålens
ftånd.

Storlek af

Nålens
ftundeliga

ändring.

Storlek af
Nålens

hela dags
ändring.

Gr. M. Gr. M. Gr. M.
9- as- 6.

of. e. SO. 3.

if. 30. 0.

4. SO- 0.

8. SO. 0.

9- 30. 0. 0. 42.

6. f.m. 30- 0.

8. 5--

8§. 25-. Q.

II. 20.

o. 30. 10.

3.e.m. 30. 0-

9- 20. 10. 0. 30.

6. f.m. Q. 20.

8. 9. 5-^.

g. 10. 20. 25-.

2.e.m. 30. 10.

30. 0.

6. 30. 0.

9- I. 5.

6. f.m. ' lO-

4.e.m. 10. 0.

9- 20. 10. 0. 25-.

6.f.m. 10. 10.

7. 0. 10.

9- 0. 0.

Ilf. 30. 30.

2.e.m. 3?- f-

4- 3f- 0.

g. 1 20. I. lO.l

Norr-
flcen.

^) Hela Månaden igenom var intet Norrlken fynligt

utom det, fom är anmärkt den 4:de från kl. 8 til

II om afton.
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märkbarfiet äfven för de fvagafte ögon, <^
ända til och med deffe kräkens matnyttighet^

har gifvit mer än en anledning därtil at de

varit kände af de aldra äldfte Författare. Pli^

N.us vifar fig hafva varit ftörre kännare där-

af n än man nu för tiden fkulle kunna förmo-

da: och redan före honom voro Romare, fom
ägde ordenteligen inrättade djurgårdar af lef*

vande Snäckor från flera orter både i Euro-

pa och Africa» Mer än 1700 år äro fedan

förflutne, och ändock är det ännu litet nog
fom man för det närvarande hunnit at ftiga

i den kunfkapen! det Latinikä namnet af den-

na Cläfs är förft gifvet af Grekerne, och ut-

märker Snäckornas form eller deras Vindnin-

gar likneifevis antingen fåfom Gängorna på en

Uf-fjäder eller fåfom en Skruf. M^rändels har

man hitintils innefattat Snäckorna under en

och famma Ciafs -med de Ovindade Skalkrä-

ken och Mufslorna; men när det varit nog
fyårr at reda fig ibland en fådån mängd och
då Snäckorna enfamt utgjorde et ftörre antal

än knapt foo Arter, huru mycket fvårare

måtte det blifva fedari vi nu hafve hos ofs

allena:! däraf mer än. lioo Arter och äfven
flera Slägter bekante? Ockfå äro Snäckorna
både til Byggnad och Bebyggare vida ikilda

ifrån de fläfte få väl ovindade Skalkräk fom
Mulslor. . Kännetecknen på denna Clafs lära

fördtnlkull lämpeligcn blifva följande: Ani-
malia moPufca, teåa 7T'7?/; indurata, calcar&at

upivalvi; Sj)ira fupera^ reguiari.

5-2.
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5. 2.

Snäckornas Skal eller hus, fåfom man 1

allmänhet plägar fäga, hvari de äro förvarade,

beftår altid af et enda ftycke, och det är en-

daft öpningen därtil, fom Snäckdjuret tillluter

med et färlkildt Zor/J (operculum) : dock äro

ganlka många fom icke hafva något fådant

Täpplock, hvarom m. m. nedanföre närmare
fical blifva omförmält. Då Snäckdjuret går

eller kryper, bär det altid Skalet upöfver lig,

och då är ockfå Toppvwdningen (Spira) of^

van öfver, änlkönt den på en del kan vara

belägen på fidan af Skalet. Många Snäckor
äro Landtdjur och lefva af växterna, flera

uppehålla fig i Strömmar, Infjöar och ftillaftå-

ende Vatten, men de flefte hnnas i Hafven*

Någre Författare hafva gjordt mycket väfen*

de af at veta hvilka Snäckor äro viftande på
det torra eller det våta Elementet, utan at be»

kymra fig om något hufvudfakeligare. Man
kan likväl taga näftan för afgjordt, at alia

Snäckor fom hafva Apertura eliufa eller ba«

fis emarginata, eller caudata, äro gemenligea
förfedde med en Trachea prominens ellerpor-

re<5la, och at de höra* til det fenare Elemen-,

tet eller Hafvet i fynnerhet. Alla Snäckkräk
hämta troligen deras mäfta föda från Växt-

Riket , men därjämte njuta ock mänga åtlkii-

liga dölgde MafKkräk och mindre Hafsdjar.

Förmodeiigen är det et mifstag, at viffa Snäc-

kor /kulle lefva af Sterx eller Kalk; baggs

kunna likväl influkas til befordran af födans

fmältning, få väl, fom at tjena til Skai-arnfie,

F 2 Men
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Men at Snäckor och deräs öfrigä anförvand^»

ter äro uphofvet til Kalk, det fynes vara en
än ftörre mifsrakding. Och väl äldeies en ty-

delig omöjeiighet dä fnart hälften af Jord-
klotet befiår af Kalk och öfanteligä Kalkberg*
Kalkärnnet eller Kaiken måfte fåledes vara

befintelige i Jörd och Vatten, famt ingå uti

Växterna och vidare i djuren, fom förtära

dem. Således förväffva Landt - Snäckkräken
troligare deras Byggnads - ämne af växter

fom de förtära, och Hafs - Snäckkräken
fillika det i Vatnet flytande Kalkärnne fom
dels infupes och dels fäder fig vid dem,
och Vidai^e för deras behof tildänas med
deras egen djarfaft, Därföre, och emedan
berörde Kalkämne är mera ymnigt i Hafvet,

är O-ckfå Hafs - Skalkräkens Byggnad mera
tät och vigtig, än deras, fom finnas på det

torra eller i irilka Vatn.

g.

Vi llcole nu något närmare betrackta

Snäckkräken. Men när man fkal fäga något

öm dem i allmänhet, måfte man föijackteii-

gen icke taga det få fom icke någon art där«

uti:män, i anfeende til defs färlkildta För-

tättning, ifrån eri annan art något litet kan

vara n<:iljacktig, och det bör på fit egenteli-

ga rUm nämna^* Således och då man talar

öm defta ämrie i allmänhet, har man funnit

ät Snäckörnas kroppsbyggnad har i åtikilligt

mycken likhet med Sniglarnes, hvilket, til

undvikande af vidlöftighet på derta rum, kan-

in-
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inhämtas af deras hiflori^, fom på anii^t ^'il^

le redan blifvit gifveti Snäckornas huf*

vud, äfven hvad Trefvars beträffar, är fåle»,

des närmaft det famma fom på Sniglarnei

dock hafva de flafle Snäckor icke mer än två

Trefvare^ emedan ögonen äro olkaftade, föga

iitftående och i hvarjehanda belägenhet vid

Trefi^arnes Fäfte, mot deras ända eller vid
midten. Snäckornas fot är ifrån kroppen al-

deles åtftiild, at den fenare midt ofvan på
öfre delen af foten o. f. v. egenteligen ifrån

Skölden upftiger och utgör aldejes famrfa
daning eiiei" vindningar fora Skalet, hvilket

kroppen til alla d,el^r upfyller. Kroppen el,

ler egenteligen den del däraf fom följer ef-

ter Skölden, äger en få tunn kud, at oft^

jiäftan alla invärtes delar fynas därigenom
j

pnan finner äfven däraf nödvändigheten^ at

äen äv botäckt af et Ska}.

§. 4,

Ehuru betäckte Snäckorna äro , hafva de

dock en nog öpen ingång til Skale£3 men den
gode Skaparen har dock gifvit dem med,ei at

förvara den. På den öfra fidan bort emot än-

dan af foten merändeis finnes hos fiera Snäc-

kor et beftändigt Täpp/ock ( §. 2. ) ofta af

famma hårdhet fom Snäckfkalet, och då Krä-s

ket indragit fin främre del tillika med foten,

upfyller detta Täpplock öpningen af Skalet

och tjenar, fåfora en Port eli@r Klaff, at til-

F 5 fluta

Kongl. Patr.Säiiik^Hiish. Jom-nal 1789 p. ^^»U
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fluta ingången för at bevara Snäckkräket för

vådeliga ätkommor 3 det tjenar äfven, då Krä-

ket går, at därpå hvila Skalet, fom annars

Ikulie kunna Ikada foten, och på de tunga

Kägel-Snäckorna, där det icke utgör en fem-
tedel af öpningens längd, fynes det egente-

ligen göra et fådant gagn. Landt - Snäckkrä-

ken, fom icke hafva et fådant och beftändigt

Täpplock, betjena fig af en egen Ikumlik Saft

när det vill, och fom i ögneblicket tilhård-

nar famt får en fafthet mer och mindre få-

fom et Papper eller Pergament, då det pä
lika fätt gör nytta fåfom en iltnen Port för

Skalets 6pning5 vill Kräket fram at föka fm
föda eller at upfri/ka fig af dagg eller mildt

tägn, upläfes detta Täpplock och Kräket fti-

ger ut med fit hufvud och fot. DeiTa Täpp-
lock inrättas ock til deras faflhet alt efter ti-

dens längd på hvilken de ikola göra gagn.

De fom göras vid Höftens Hut til förvaring

vintren öfver, äro tjockare, hårdare och be-

fiå af" trenne fammanfatta hinnor 5 oom-
rnar^^Täpplocket däremot, fom på et ögneblick

frambringas och fönderrifves, är tunnt, enkelt

och klart. Cfvannämnde hårdare och tjocka-

re Täpplock ägas gemeniigen af Vatten-Snäck-
kräken, och de föra det altid beftändigt.

De tunnafte Täpplock hafvas däremot vanli-

gen af Land - Snäckkräken: de tildana gemen-
iigen et fadant den hetafte tiden om mor-
narne och då de gå til hvila, i fynnerhet at

förvara fig mot dagens torka, fom är deras

ftörlta Fiende j men de fom hafva et faft och
beftändigt Täpplock, behöfva intet ann^t.

När
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När behofvet få fordrar och Kräket drager

fig längre in uti Skalet, gör det defsatom et

tunnt Täpplock aldra ytterft af Skalets öpning.

Är nödvändigheten fådan och Kräket drager

fig än längre in, gör det ännu et Täpplock
innanföre det ytterfta, och väl an et Täpp*
lock om få behöfves. Ifrån eller imellan al-

la deffa Täpplockens medelpunkt göres en
fträng eller pelare af famma flag, til den än-

dan at deffa tunna Täpplock måtte liå och
icke få lätt ftötas io,

Hvad man ho^ Snigeln kallar Sköld, hew

ter på Snäckkräket Krage ( collare ) , dels

emedan den il^yler och inneHuter Kräkets huf-

vud och fot då Kräket aldeles drager fig in*

om Skalet, dels emedan, då Kräket utlkutit

fit hufvud och fot, den upvxJcer fig mot kan-

ten af Skalets öpning, och är förfedd med
inånga köttfträngar, med hvilka Kräket den
utfpänner och hopdrager famt gifver den ef-

ter fit behof åtikiilig Ikapnad. På denna kra-

ge befinnes ock en öpning, men delt likfom

med en Hiiljevägg uti tvänne, hvaraf den öf-

ra endaft tjenar för luftens inhämtning, och

den nedra allena för orenlighetens utgång.

Hos en del, nemligen Hafs - Snäckkräk, är

den fenare öpningen utdragelig i et Rör, och

den förra öpningen befinnes icke, utan lu^^

ten går in genaft vid Kragens främre uplyft-

ning til det där inom befinreliga Geletj meti

meränd^els och fom troligaft fynes, tjenar be,

F 4 rörd^
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rörde Rör för den förra öpningen. Kragen-

meddelar ämnet til Skalets fortfättande och
omlagning då det fönder gått, fom vidare

nedanföre /kal biifva omordadt, och det är

jämväl ifrån den - famma iorn Täpplockei^

åftadkornmas ( 4. )?

Vid Kragen är på bägge fidor en tunna-?

re hinna tiivuxen, fom, kallas Tröjan och

Kappan. Trdjitn ( Tunica ) omgifver K^rä-

kets kropp i det at den bekläder hela Ska-

let invändigt, och förtjenar därföre ockfå

namn af Tapet eller Öfverdrag, Den -är full

af ådror, ftrek, plättar och punkter, och gif-

ver det tunna Skalet de Färgor och T ekn in-

går , med hvilka det prålar få Ufnge Kräket

är däruti , ockfå efter defs död- Således til-

höra icke famma Tekningar Kräkets kropp,

ptan Tröjan fom därmed pä utfidan är te k»

nad och därmed mot Skalet är vänd. Skälla^;'

rnan Kräket med fit Skal uti hett vatten och

firax utdrager Kräkets kropp af Skalet, blif-

ver Tröjan qvar med fina tekningsr. Dctr^

ar väl egenteiigen at förftå om fadana Snäckr

kräk, fom hafva et tunnt och genomikinligt

Skal 3 men andra fom hafva et tjockare Skal

meddela väj ockfå det fam*ma
,
genom Tröjan

och defs canaler, de därå befinteiiga Tekr
ningar, fom efter hand ne-dväxa och blifv^a

beftändiga. Krage och Tröja hafva alla Snäck?

Jcräk, men Kappan eller manteln ( Pallium )

bar man hitintils endaft funnit på några få
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Slägter, fåfom Cypraea, Volata oeli Gaitridiam,
famt på några fä arter, fåfpm Bvccimm
glutinofimi MliLLEKi och Bulla vi^n^^hvanaQta,^

iom jag haft den äran at aflenina til Kongi.

Academiens Iköna Samling. Jag har ägt
Bulla aperta med fit Kräk, och, ehuru dödtj

likväl trodt mig finna at det jämväl vat- paU
JiatLim3 troligen äro åtminfione alla de tuno--

fKaliga af detta Slägte ockfå palliat^- fä

Snäckkräk hafva Kappa 5 är dock egenteligCFi

fi^lier i fynnerhet fagdt^ men i allniänhet tpr-

de dock äfven de fleiie Snäcl^kräk v^ra lik^

x^äl förfedde m^d dem fom hafva Kappa
^

}i vilkas Skal man ytantil finner betackt af en

tunn hud, fopn blifver än tunnare fedan ICrär

ket dödt och den blifvit fafttorka^i, Merän^
dels ärq Hafs - Sriäckkräken därmed förfedd^j

den liknar närmafl: Tröjan, fåfgm förmQdeli^

gen en fortiättnlng däraf^ ar iped deri tiita-.

gande åldern mera iliild ifrän Kräkets kropp,
och har icke 9^gQ'^iQ\\g^x\ blifvit kallad F.pi-?

pennis eller den ytt^a Skalhud ee. Kappan
är ialecjes, lilcafom Tröjan, et ifrån kroppirri

å ymfe fidor utgåendt^ tunnt utA\.ott, hvarr

med Kräket, efter heh^ig, rn^r pch jnin^re

utvändigt bekläder eller öiverdf^^ger fit Skal

för aitid eller när (a behofvet fprdrar. 1 fe-

nare fallet 5 och fiifarn dgt på ny fs pfvan?.

nämnde Snäckkräk tilgår^ fitter K^pp^n hop-

dragen fåfom en Valk qmkring brädden af

Skalets» öpning, och när Kräket vii därmed
til fjerdedelen, hälften, eller öfveralt betäc-

ka Skalet, utbreder fig famma Valk i lika

|i)on^ det är, trappan glider fmåningom och

F'5 bre«
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breder fig utöfver Skalet, äfven fqm den pä
lika fatt drager fig äter tilhopa och aftäcker

Skalet 3 när Kräket få behagar.

§. 7.

Hvad Snäckkräkens invärtes delar beträf-

far, hafva de väl ockfå någon likhet med de
famma hos Snigeln ( §. 3. ). Den i munnen
befintelige Käken, menas dock vara förfedd

nied dubbelt få många Tänder. Det lär va-

ra Tungan fom Lister kallat proceffus cae-

cus fub mento, an arteriac afperae ioco: i

hvilket fenare han troligen farit vilfe. En
del Vatn - Snäckkräk hafva inga Käkar eller

fädane Tänder , utan en lång och inom Mun-
nen famman-uUad Tunga, vid hvars fälie ä

ymfe fidor några Tänder befinnas, eller är

där danad fåfom en Kam med Tänder å ym-
fe fidor. Flera hafva en utdragelig Snabef

eller et Sugrör. Spott-körthrnes tilförings-

kärl äro långt neder eller vid magens ända

belägne, och deras afförings-rör flere gånger

längre. Bröftbens - nätet eller Gelet ^ fåfom

bemälte Författare förmodeligen rättare kal-

lar det, neml. Branchiae radiatae five cirratae,

membranae cuidam affixae: är en hinna med
fme tandade ftrålar, ungefärligen fåfom et

Fi/kgelj men där inunder hafva Snäckkräken

intet bröftben, fom ockfå fynes vara onödigt,

emedan de få väl kunna förvara fig inom
deras Snäcklkal, Kilkfdchn kallar han vifcus

cinereum - - « humore limpido turgidum, an

verum Hepar, och har fäiedes ej kändt den
lika
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Eika få väl fom Svvammerdamm. Lefvevn in*

tager de ytterila vindningar af kroppen. De
Gamle kallade den Meconium, och Lister

anfer den fåfom et Bihang af Blipdtarmarne

eller det fom förbinder dem. Angående de

öfriga invärtes delar, kan jämföras livad

yid Sniglarne biifvit anfördt.

5. 8

Snäckkräken hafva för Födrellemmarne ,

frkfom Sniglarne , en egen öpning på
vänftra fidan litet bakom hufvudetj den ^p-
nas aldrig utan då parningen fk.al gå för fig,

0ller Fofiren afbördas, därjmellan är den

tilHuten och ofynlig» Lifmodern har famma
fållor eller afdelningar och band fom på Sni-

geln, men den är icke llingrad öm moderban-

det: bägge hafva väl famma vinidningar med
Snäckkräkets kropp, och hålla näftan defs

längd. Slimfdcket?.^ fom tjenar til äggens be-

fordring och bevarande, är utantil jämn och

ofåilad. Den manliga lemmen är få lång fom
liela Lifmodern, fmal och flater fig med en

liten äggformig utvidgning. Inom denna ut-

vidgning befinnes en härd, krufig eller tvärt-

öfver rylig och gulacktig körtel utgörande

glans penis. Jag har beOirifvit detta m. m.

mi 2f Vol. af Kongl. Academiens äldre Hand-
lingar och finner äiven at Lister t. 2. f.

gifvit ritning derpå, jämte namnet nodus in

capreolo obiongus ftimulis exafperatus. Den
txianiiga Lemmens längd, fmalhet och ilakhet,

gör förmodeiigen at den icke /kulle träffa

det
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det den borde, om den icke vid förfts^

ptfkjatningen råkade famma Lem hos det

andra Snäckkräket, då bägge åtfölja hvar*

andra fåfom ledare til deras mål. Un»
der denna ledning händer den besynnerliga

deffe Lemmars ilingrande om hvarandra, hvar-

til äfven kommer at de måfle träffa hvararu-

dra korfs vis 5 i anfeende til bägge Kräkens
och följackteligen deras qvinliga lemmars oii^

ka flällning emot hvarandra. Berörde vind-

ning gör äfven de vanlige iemmarne ftyfvare,

och til äfventyrs, likfom et vridborr befor^

drar deras ingång uti Moderflidan. Vatn^

Snäckkräken hafva deffe l*mmar kortare 5 men
bredare och tunna 5 kan hända ock därföre

emedan vatnets fqvalpning Ö^ulle hindra dem
at gå deras rätta väg om de voro längre,

och deras bredd tjenlig at kunna hviia på
vamet>

Manliga lemmen har fm egen utgångs-

{jpning färikild ifrån den qvinliga hvad Sjö-.

fnäckkräken beträffar. Men på et Land-?

Snäckkräk har den tngen egen utgång, utao

går in på fidan af moderhalien jnom kroppen,
dock därifrån få vida fkiid m.ed en Hulje^

vägg, at den qvinliga ppningen ( vulva ) lik-?

väl har fm egen ingång: den är jämväl med
et rör förent vid fjelfva Lifmodems början,

D-tra Rör heter hos Listek duflus five vas

qvoddam deferens fpermaticum, och den vid

manliga Lemmen omförmälte fiidan kallar han
praeputium peni et flagello caitilaginoio

ppndendo infervien^, emedan fjelfya Lemm<?ns
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yttre del éller ända har namn äf dapreolos

five flagellum,. Nedänföfe där manliga lem»

Éien har fifi utgång i moderhaifen, på fidaa

midt enaot, befinnes erl Säckformig del

Säcken ^ fom Swammerdamm kallar den blin-

da börjart af modern. Den är ihålig och

ttiidt i den famma ligger vid botn en Päron-

formig kropp med ef långt
^
Syl -likt 5 ikai-

hårdt och ihåligt ^^aft, fom gäfer fiafkt med
Skedvatten. Lister kallar detta Redrkap Spi^

culum veneris» Muller fager fagitta amato^

tia ^ och Swammerdamm gifver det namn af

Snlthen^ famt berättar at Snäckkräken iläppa

det und€*r parningen 5 hvärföre man äfven fin«

ner det efter deni på ftället där de haft de-

ras famrtiänkomft. En gång har fiftnämn-

de Författare odkfå funnit det uti Purpur^

fäcks- röret: förmodeligeh har det vid ut-

drifningen mifsgått fig. Det är icke äldeleg

lika danadt hos alla Slägterj utan mer och
mindre rakt, räffiadt, prickadt, lancettformigt

o. f. V. fom kan fes af de Figurer List^Ij

SwAmmekdamm och Muller gifvit. Det kan
med all rätta källas Karleks pil ^ och tjenar

ofelbart til famma ändamål 5 fom Hikabeväp-*

nade lemmar hos viffa djur^ Katten til ex,

fom har Penis echinatus^

1 Där förenämnde Saltbefis - Säck eller

Pil ~ Säck är fäiiad eller har fit utlopp i mo-
derhaifen, utfliga GdUinganm ( teiiiculi ) i

två liammar, fom fördela fig uti ätikilliga

trådlike grenar eller föreiiälia tvänne Trad-
knippor* Lisxsa kallar Pii - Säcken flirr.uil
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venerei theca five funda jaculatoria, och gäl*

lingarna ipfius fundae apophyfes five foiliculi

quidaai cirrati coecseve appendices: Veficiddé

Seminales exiftimands. På en Snäckkräks*'

art fager han fig hafva funnit Gällingarna al-

deles ogrenade. Purpur - Shken är belägen

ned mot lifmodrens ända, men därjämte be-

finnes ock en mindre Säck: bägge hafva hvar-

dera fit eget utgångs - rör \ defTa rör förena

fig dock fnart fil et, fom går utföra och fal-

ler in på moderhatfen- nedan om Pil - Säcken.

Lister har ej lett mer än en af berörde fmå
Säckar, fom han gifver namnet tefticulas..

Sant är det ock, alle hafva den lilla Säcken^

men den grenen af röret är dock lika befin-

telig och går på flället in i lifmodern. Be-

rörde gemenfamma och ftöra utgångs - rör har

hos LiSTEK namnet du<!?^us qvidam five vas

aiterum deferens, a tefticulo ortus ipfique

utc?ro tenui membranula annexus.

9-

Af hvad ofvanföre blifvit fagdt följer

altfå, at hvarje Snäckkräk är tvåkönigt. Icke

defs mindre lär häruti finnas undantag, ty

Listar i Förklaringen af fin t. 6 i i. fynes

vifa at den Ungfociande Måne - Snäckan (He-

lix vivipara) beliär af två färlkildte kön , med
den förunderliga omfiändigheten , at Hanen
åtikiljes genom den högre Trefvåren, fom är

ganika tjock och i ändan rundad, hvarigenom
defs manliga lem har fin utpång. För den
ikarpfynte ^wamiMerdamm, fom annars noga

un-

i
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linderfökt detta Snäckkräk, har dock fådant
varit förborgadt. Adansson upgifver åtfkiU

liga Stind - Snäckor famt en eller annan Blåfe-

Snäcka och Vindelfnäcka, fåfom färikildt be-

ftående af Hane och Hona hvar för fig.

Parningen imellan alla Snäckkräk Iker då de
hunnit til deras manbarhet, det är,fedande-
täs Snäck/kal hunnit deras fullkomliga liorlek,

eller närmare, fedan öpningen däraf erhållit

fin tjocka kant eller bräm, fom man annars

kallat Snäcklkalets Läpp ( labium ). Då an-

vändes den öfriga näringsfaften til kärlekspi-

larnas daning, til Säden, famt til flera för

afalftringen nödiga behof. Angående Parnings-

Sättet, kan jämnföras hvad vid Sniglarne

blifvit anfördt. Sedan draga Kräken fig in

uti fina Skal, för at hämta hvila. Efter 5'

veckors förlopp ungefärligen, äro Äggen ty-

deligen fynbare: en del Land - Snäckkräk
lägga dem har och där i jorden, andre fram-

föda dem i långa refvor eller maffor af et

geléacktigt väfende, fom det okunniga Fol-

ket fäger vara nedfallet från Skyarna, eller

pck af faftare och hinnlilcegenlkap, hvari äg»
{|en finnas ordenteligen eller i hvart fit run%

agde. På lika fatt går det til hos Vatn-

Späckkräken, och man har funnit en del

ibland dem, äfven fom ibland dem fom vi-

ftas på det torra, fom föda lefvande Ungar
ock få förfedde med deras Skal. Deffe ligga

inom moderiifvet uti hvar fm Slembeklädrfing,

Säck, eller ung - gåme;^ det famma man an-

nars kallar Efterbörd ( fecundinac ), hvarutur

(ie gå när de framfödaij hvilket ftundom ftctjr

^ få
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få låiigfämt. at detl förila ungen är myckeé
vuxen innan den fifte tramkomnier, och imed-
lertid (ros alla blifva uhderKålihe af modern
inom defs Skäi, hvarom mail vidsfé kan la-

fa Frisch Iilfeél. 13, p. t. Andre framföda
åem fenare och fäfia dérrt utan på fit Skal

O. f. v. förn härmafe bör omiörmäias. vid

hvart och et färlkildta Hifioria. Äf-

Ven få bör där förekomma en ordehtelig be^

Ikrifning på Häfs - Snäckkräkens uhg - göm-
fiien, fom äro rnycket olika och befynnerii-

gen danade, få i änfeende tii hvarje ung»

|öme frlrfkildt, fom i anfeende til fieras ellef

öilas fämmanfättriing til en refva, kiafe, el«

ler äggkaffe ( Ovarium ). Gemenligen blifva

de vid framfödföln fäiläde på öiirornas och

andra Musilors Skal, at éj häfsvågen må
vräka dem på ftränderna, och de dock må
hafva tilfäile at något föras omkring och ux.^

planteras^

§. io.

Nu kömme vi til det, fom få högeligert

fägiiar Männilkans ögon^ Siiäckkvåkdns Skal^

hvaraf flere ofta ftyckevis kodat många Du-
Cater. SvvAP^niEiiDÄMM hår rätteligen anmärkt
at män egenteligén anfedt det för Snäckkrä-
kens hus, oc'h han pållåt det icke Utan gfund^

Ot det pä fit fätt utgör en deras hiid, eme-
d2n famm.a Kräk lika få litet kunria lefva

därufom, fom Kräftan förutan det henne Öm^
gifvande Skalet. Det utgör liknelfevis hvad
man kallar Benen inom et djurs kropp,, och
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Snäckkräkets mufklar aro åafuti faflade, på
lika fätt fom djurens Mu/klar elier Band ärö

vid deras Benftällning häftade, för at hafvä

det Fäfte hvarmedelft de kunna röra fig el*

ler deras kraft verka. Således äro Muikiar-

nes eller köttfträngames ändar fäfiade på de
flefta ftällen af Snäckkräkens Skal och i fyn-

nerhet vid Pelaren ( Colunnella fom dock

på någre Snäckkräks - Arter icke finnes ty-*

delig. Början af fådan fällning /ker egenre-

ligen Uti andra Vindningen, emedan Kräket

Uti den förfta eller Ikalets öpning måfte haf-

va mera ledighet til främre delens af krop-

pen ut- och indragning. Då man anfer des-»

fe köttfträngars förfia ändar utbredde och Hu*-

tände fig rundt omkring brädden af Kräkets

fot, få löpa de likfom tillammans uti defs

medelpunkt
5

ftiga vidare upföre i kroppen
och, under det de flinga fig efter kroppens
Vindningar, breda fig åter vidare ut åt krop-

pens yta ända up til den öfverila eller yt-

terlla Vindningens ända? med deffa förena fig

äfven de köttfträngar, fom höra til hufvudet

famt andra rörlige delar o. f. v. hvilket alt

SvAMMERDAMM Blhd dcf NuU p. 6l tydell^

gen vifat.

1 anledning af hvad korteligen ar anfördt,

inhämtas nogfamt at intet Sn^'ckkräk kan tiU

komma utan at defs Skal tillika danas* När
man nu fer en unge efter en vifs fuiibordart

röra fig inom fit ägg eikr fit gömme (§.9.)?
få är det ock klart at den har fit tillika da-

nade Skal^ och at den icke fynligen fram--

Q kom.me f
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kommer förr ån defs Skal erhållit någorlun-

da faflhet: då Snäckkräket vidare utväxer,

måfte äfven Skalet ökas. Det sr redan namndt

(§. 6.) at Skalet är innantil beklädt med Trö-
jan. SvAMrviERDAMM fäger fig med all fäker-

het liafva erfarit at, när Skalet ikall förökas,

Kräket med fin munn renar och putfar förft

yttra Brädden af Tröjan, famt biter af en

rimfa och nedfväijer^ På lika fätt putfar det

äfven yttra kanten af Skalets öpning. Trö-
jan tilväxer, och Kräket begiuter eller för-

fätter den utan til med et ämne fom gäfer

med Skedvatn, och förmodeiigen framkom-
mer ifrån Kalkiäcken ( J. 7.)^ hvarefter en

fådan tilfättning hårdnar och blifver Skal 5

ilere fådane förrättningar, meddela omfider

Skalet fin behöriga tjocklek.

Underfökes et Skal, finnes tydeligen at det

bellår at mänga tunna och fammanviixna ytor.

Jag har funnit det då jag längs åt afiilat ^Skalet
j

af SKallefnf ckor (Cyprss), då deffa fam-
manfättningar röjt fig i anfeende til olika

ljufare eller fiarkare färg. Agg^ule^ och

MyJt Skallefnäckan ( Cypr^^a viteilas och
moneta ) äga, näil den yttra ytan, en lju-

fare blå o. f. v. den innerfla aldeles ljus.

Då Gräfuggan ( Cyprcea Afellus ) förft är fär-

dig och fcut fina Skaltänder ( Apevtura den-

ticulata ) cch likväl ännu icke erhållit dezi

inre Skal - läppen ( Labium interiör g. 9.) ,

äro äfven Skalkräkens violetta Band fynhge

ända til den inra Tandraden, äfven är Topp-
vindningens ivarta fpits iynligj men få inart

' detta
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Öetta Kräk fätter fin inra Skai-Iäpp, få öf*

Vertåckas därigenom fiiiberörde fynligheter^

äfven fom den yttre läppen biifver tjockare^

det är. Kräket gör en påöknmg rundt om-
kring fin Öpning. Så mäPie det förliåila lig

rned all i Skaileinäckor och jämväl med de
flefte andra, och utan tvifve! måfie Parpur-
fäcken ( §. 8- ) j.

fo^^ ockfå kan hyfa andrå
Färgor hos arsdra Snäckör

,
bidraga tii de Fär-

gor fom Skalen bekomma. SvAMM-E:RDAM'h2.r

pk det fätt funnit SnäckO^alen bedå af fiera

ytor, at han roflat elier något brändt dem^
och han har vidare uplyfl det med exempel,
eller, at det förhåller fig likaledes med väx-

ten af männiikans Hufvodfkäl, Tänder o. f*

V. Så ofta Snäcklkaiet förökes, biifver ock

defs öpning ftörre, och i famma mon målie

Täpplocken ( §. 4. ) göras vidare* Detta Iker

antingen Ringelvis fafom mafi fer Safriogar-

ne på et Träd, eller vindningsvis fälom en

Urfjäder.

Snäckkräket^ kropp, fom befiår af en fä

öändelig myckenhet körtlar, utfiiaf en myc-
kenhet Hem eller en mängd af fiemtrådar,

hvaraf federmera biifver en väfnad och hud^

och därjämte ändteligen et mer eller min-

dre ftenhärdt Sisal. Men föfnämligad af det

fom verkar Skalets tilökning, är Ktagen (

5** ) både i anfeende til fm körtelacktiga fam*

manfättning, fä väl fom i anfeende til defs

afpaffade itällning och belägenhet. Detta be-

ftyrkes jämväl af de botade eller tilökte Ska-

len^ hviiken omlagning altid är i början tann

G 2 och
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och bräckel ig. Hvad Swammerdamm på et

Snäckikal bortflött, har efter fyra dagar åter

varit af Snäckkräket botadt. Det förunderli-

gafte ar, at Skalens tilbyggnad eller omlag-

ning på et Vatn - Snäckkräks Skal, kan i

fje^va Vatnet få fin hårdnad, hvilket dock
fker lika få väl fom på Land - Snäckkräken
i den torrafte luft; monne man af Vatn-

Snäckkräkens analyfe, i brift af Puzzolana,

Ikulle kunna lära fig at bygga under Vatn?
Sifinäinnde forikande Författare har ockfä

förfökt, huruvida et Snäckkräk Ikulie helt

och hållet kunna åfiadkomma et aldeles nytt

SksL Han har til den ändan aldeles blottat

Kräket eller aftagit defs Skal, med den mö-
jeligaiie varfamhet. Af hela Kräkets kropp
Htfilade väl en vät/ka, fom fatte någon 11 .^gs

hud , men utan all fullkomlighet3 Kräket drog

fig in få godt det kunde inom fin Krage,

och dödde på tredje dygnet. Här af kan
man väl icke aldeles Huta hvarken til möje-

ligheten eller omöjeligheten af et nytt Skal:

visil är det, at alla de rör och köttiträngar

fom blifvit frånrifne det förra tillika med
Tröjan, förmodeligen , hafva och måfte mer-
ändels altid förorfaka Kräkets död: men det

lär ock vara fäkeit, at de flefte Snäckkräk
göra fig et aldeles nytt Skal icke långt ef-

ter fedan de framkommit i Verlden, medan
man ofta nnner defs förfta Skal fitta uptor-

kadt ytterft vid Toppvindningens ända, dock
gemenligen och fynligen bortltött.

5. II.
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^ §. II.

Vi Ikole nu, i fynnerhet för frucktarj

äf vidlyftighet, iluta den aiimänna Kan^liapeni

Om Snäckkräkei), med en och annan Anmärk-»
ning angående deras öfriga märkeligheter.

När Snäckkråket indragit fig inom fit vSkal,

biifver det mera Luft - tomt och har följack-

teligen erhållit en ftörre Tyngd, När nu til-

lika Vatn - Snäckkräket egenteiigen, efter in-,

dragningen lemnat något tomt rum i öpningenj

få fylles det med Vatn, och därföre fjunker

ock hela Kräket lätteligeh. När det åter ikju-

ter fig ut och utvidgar fig, måfte vatnet ut-

präffas. Kräket flyter up, det öpnar fit Luft-

hål, och det hvilar fåmedelft på eller i vatn«

ytan, eller på hvad djup det behagar. Snack-

kräken äro, fåfom alla andra Malkkräk, fram-

me och gifva intet ljud ifrån fig 5 och de lära

hafva för blöta kroppar 4ärtil. Men då man
rörer vid dem och de häftigt draga fig in i

derjs Skal, höres et ljud eller en frnäil^hvil-

ken likväl upkommer af deras kropps häfti-

ga indragning och gnidning mot Skalet, eller

af Luftens utpräfsning då Lufthålet häftigt

,
tilllutes. De äro mycket feglifvade, fjelfva

Landt - Snäckkräken kunna 6 til 7 dagar ut-

härda under vatn, och väl fyra d gir fedan

man tagit Skalet af dem, alienaft de ligga i

Vatn. Deras iifslängd varar annars fäkerli-

gen flera år, men af Ikotten eller tilökningar-

na på deras Skal, kan man visft icke Hota

til deras ålder, fåfom Swammerdamm ment,

ty däraf iker flera och olika inometår. De
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dödas med påflrödt Salt, men det förtär dem
icke fafom man orätt föregifvit 5 men väl

biifva deras invärtes delar uttömde, därige-

nom at deras utvärtes körtlar retas at gifva

ifrån fig deras innehall, fom åter m.åfte er-

fättas inifrån och faledes aftömas 'alla deras

vädkor. Man finner häraf pa hvad fätt laxe-

rande Salter och dy:ikt verka pä vara invärtes

körtlarj och man kan därom läfa artiga Anmärk-
ningar hes SwAMMERDi^MM. Snäckkräken äga
ockiå miycken ftyrka : en kan bära fler än två

ofva^ipå fig, och äfven beqvämiigen ga och
röra lig med dem.

§. 12,

Sluteli<^en vilje vi nu ock pä en gång
upgiiva Snäckkräkens Indelning, tillika med
alla de Siägter, fom hitintils blifvit ofs be-
kante,

O r J 0. L

BJTHFPOR^.

Tejfa fspius compreffa, 0Tb\z\i\2itz^ fpiraliter

circum.voluta: Apertnra plerisque coar-

<?iata,amDliata,anfradus omnes quafi in^ur-

^ix.2,\MQ) Spira difllcha, utrinque depreffa.

X. NJUTILFS {Sväckkamrwg^: TeftamnU
tilocularis, ifthmis perforatis contignata,

contignationibus Siphone con3municatis5

Aper^



Apr, Maj. Jun. 105

Apevtuva oblonga. AT^miil tent^mhtumj
cirratum? Cauda fubulata, eiongata?

2. ARGONAVTA ( Seglarefnacka ) ; Tell::t

unilocularis^ membranacea
^
carinata, c:i-

rina plicata. Apertura oblonga, bafi am-
pliata

,
quibusdam eiTofa, Ånimal Sepiae-

forme, S phone proprio.

3, PLåNORBlS {Snäckhrkkay, Tefla uni-

localaris, utrinque depreffa. Apertura

plerisqoe lunaris. Animal ore infero,

intus maxillofo3 Tentacalis binis tereti-

bus fubuiatisve, anguio intrinfeco pculatis.

Trachea prominente nulla,

O r d o. IL

ANEOGATA.

Tefta faspius involuta, ^/jn^-f^/rj plerisque lon-

gitudinali: *S^/r^ fecundaj obte^la aut

prominente porreélave.

' Apertura utrague extvemitate ej"

fnfdy Spira jcQpius obte&a,

4-, BULLA i-BIJfeffukka): Tefla longimdi-.

naliter circumvoluta. Spira retaia aut

naila. Apertura quibtjsdam fubcoaråata,

oblonga, longitudinalis. Columella I^Aif..

Ånimal faepius pailiatum, Ore terminal!

iiiaxillofo3 Tentaculis. binis, coilicalo ex-

G 4 trinieco
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trinfeco oculatis. Trachea prominente

nuila.

f . CFPRMA ( Shillefnäcka ); Tefla longi-

tudinaliter circamvolutas fubovata. Spiva

minuta, aut nulla. Åpertuva longitudina-

iis, effufa, linesris: utrinque piicato-den-

tata. Animal paliiatum capite cylmdrico,

ore fub apice: Tentacuiis binis fubulatis,

bafi extus oculatis. Trachea breviilinaa.

Aperfura lajl ecauäata^ fcepius

partim emarginata.

6. FOLUTA {RulIfMcka): Tefla longitu-

dinaliter circumvoluta. Apertura oblon-

ga. Columella oblique plicata. Ånhnat
paliiatum, Ore fub apice, roftrato : Roftro

retrat^iii 5 Tentacuiis binis faepius fubu-

latis et bafi extus oculatis, Traghea
longiore.

7. CONUl {Kägelfndcka): 7>y7j longitudina-

liter circumvoluta, obconica. Apertura
longitudinalis, linearis: bafi integra. La*
hrum integrum. ColurneUa laevis. AnU
mal ore infero, intus maxillofo3 capite

bicorni: Tentacuiis binis teretibus, pun-
kte ophthalmoide fub apice notatis. Tra-»

chea longiore.

8. GÅSTRIDIUM {Bälgfndcka\' TeJIalon^

gitudinaliter circumvoluta, fubcylindrica,

ventricofiufcula, aut fufiformis; bafi vix

emar«
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emarginata. ^pertura longitndinalis; an-

tice anguiiata, poftice parum ampliata.

Columella laevis, poftice marginata. Za-

hrum poftice margine rotundata. Animal
quibusdam palliatum? Ore infero, Tentaca-

lis binis
5

plerisque teretibus infra api-

cem extus ocuJatis5 Trachea iongiore.

, 9. BULIMUS ( Btikfndcka ): Tefla longitu-

dinaiiter circumvoluta: faepius oblongo-

ovata. Lahriim inferius extra Columel-
Jam elongatum, coaråaturn. Apertnra
ovalis. Animal ore antico aut infero , Ten-
taculis binis, quibusdam bafi appendicu-
latis3 ( f. Tentaculis 2 minotis)3 punåo
ophthalmoide diftin^lo ternainali, aut ra-

dicali. Trachea prominente nuiia.

10. BVCCINUM {Stinåfnäcka): TeRa lon-

gitudinaliter circumvoluta, fubovata, gib-

bofa. Apevtura fubovalis , definens in

emarginaturam caudae abbreviats. La*
brum faepius fimplex. Columella 5 Lahium*
ve laeve. Animal ore infero

,
quibusdam ro-

ftrato: Rofiro retraétili, Tentaculis binis fu-

bulatis: pun<^^o ophthalmoide mediOjaut in-

feriore3l.bafi;e5ctus notatis. Trachea longioie.

11. CASSIS {Hjetmf77äcka): Tefta Iongitodi«

naliter circumvoluta, gibbofa, fubobconi-.

ca: caudata. Apevtura longitudinalis, li-

nearis 1. fubfemiovalis: poiiice exiens in

caudam elevatam dextrorfe reflex 5m. La-^

hrum fxpius marginatum, denticulatum,

G j La-
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Lahium dilatatiim, explan'5:tum, fugofum.
Colmiella imperforata. Aiimal

***) Apevtiira baji cauda pvominefj'

te . reBa aiit reflexa: quihiisäiim

éihhvevinta, extus lamellis ftriiS"

ve fiihifnbricata,

12. STROMBLS ^ Läppfndcka): Tefla lon*

gitadinaiit-r circun-*' oluta, fubobconica
,

faepius caudata. hahriim dilatatum, fi-

nuatum poUiceve emarginamm. Åpertii^

ra oblonga, fublinearis, longimdinalis, fae-

pius definens in canalem finiftre flexum.

Aninial ore infero, Tentaculis binis fu-

bulatis, punifto ophtalmoide infra medium
notatis. Trachea longiore, duplicata?

13. MUREX ( Svantsfnäcka ) : Tefla longitu-

dinaliter circumvoluta caudata. Apertuva
ovalis, definens in caudam rec^iufculam

(quibusdam aut fubadfcendentem aut fi-

niitrorfe flexam ) inemarginatam, cana-

lenave re(5lum. Animat Bucciniiorm^; fed

ore quibusdam terminali.

Ord o, II

L

ANTLEMATA.
Tefla cochleariter circumvol-ita: Spira fccpius

pojireåa. fecunda^ jipertnva coaräata.

*} A.
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Apertura vioäica,

TURBO {Vindelp.iäcka): T.^fta coclile-

ariter circnmvoluta, fabconica, procom-
bens: Ånfractibus gibboiis, fopra fepius

rotundatis, diiiin<5iiirimis* Lalviim geque

coarÄatum, irrupte Colamella depreffgi

coarclaque unitum. Ap^^ytura orbicularis.

Af^ifiidl ore infero^ Tentacolis binis cy-

lindricis brevibus, apice ocuiiieris: qui-

busdam fobulatis, infra medium aut IdsFi

extrinfeco ocuiatis, plerisque capiti cirris

2, limboque Tunicae utrinque 3 , fetaceis

longis, undique piiofis. Trachea longio-

re j fubulato - fabtriquetra.

I j. TROCHVS ( Toppfnäcka): T>/?/7 coclile-

ariter circumvoiota, conica, »S'/?/;*/? erecla

verticalij anfra<Sibus fspius compreffis:

depreiTiufcuIisque, inlimo margine bafeos

^
acutangulo. Åpertura extus, in fmum in-

fimi anfra<?lus acutangulum, didu(!Jla: fub-

:
cordata, fubquadrata aut ovalis.

mal ore infero, Tentacuiis 2 cylindricis

brevibus, apice oculatis5 Cirris limbi Tu-
nicae utrinque 4 longis, linearibus f. feta-

ceis, undique piiofis, quorum 2 antici lon-

giores, ob limbi ejusdem usque in iate-»

ra capitis continuationem , tentaculifor-

* mes. Trachea longior, fubulato - fubtri-f

t, v quetra,

j6. HELIX {Månej72iicka): Tefta cochieari-

ter circumvoluta, depreffa 3 vix fubconi-

ca*^
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ca. Ap^ytuva^ infra anfraÄus terminata,

intus iunata. Animal ore terminali, in-

tus maxiliofoj Tentaculis quatuor, tereti-

fubclavatis: apice oculatis. Trachea pro»-

minente nulla.

17. NERITA (^Mojfejnäcka): T^Jla fubcoch.

leariter circumvoluta, decumbens, fab-

tus planiufcula. Apevtiiva praefertim intus

femiovata. Lahium transverfum, reftum

reflexum, adnatum: quibusdam deplana-

tum. Animal ore infero, Tentaculis binis

fubulatis: pun(!?lo ophthalmoide radicali,

externo, feffili aut porreäo. Trachea
prominente nulia.

**) Apertura patentiffima:

IS. HALIO TIS {Näckåra): Tefln {ubcochU.

ariter circumvoluta, Spira fubmarginali

terminata, auriformis. Apertura ovalis,

patentiffima. Labium antice margine in-

flexo. Animal ore terminali, Tentaculis

quatuor: anterioribus longioribus fubula-

tis, truncatis, pofterioribus crafTioribus

fubprismaticis truncatis, apice oculatis.

Trachea brevifTima.

19. CHEILEA ( Gniftlf7^cka ) ; Tejla oblon-

go-ovata aut Q,omc2i: Spira terminali, fub-

marginali aut verticali, obfoleta. Apev"

tura ovalis aut orbicularis, patentiffima

r

tnargine fimplici^ Fornice labiofo. Ani-*

i»al ore terminali, jntus maxiliofoj Ten<
taculis
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i iaculis binis fubulaljs, infra medium ex-

trinfeco oculatis. Trachea prominente
nulla«

§. 13-

Ordningarna för denna Clafs, IkuIIe väl

ock kunna tagas efter det Snäckorna voro

mer och mindre fvantfade, fåfom til exem-
pel ecaudatay fubcaudata och caudata; Men
jag tror at hvarken natur eller nytta voro

därmed belåtne. Lika få ^ om man fkulle up-
ftälla färikildte Slägter af de få kallade tuv^

rita^ fom annars göra begynnare et få fiort

befvär. De nu upförde nya Slägter hafva

både natur och nödvändighet gifvit anledning

til. De lätta kunlkapen för dem, fom äro

begynnare, och för dem, fom äro vane vid

Linneiika Syftemet äro de lätt, med några

exempel uplyfte. Til Planorbis höra v. Lin-

Nes Helix cornea^ Planorbis^ coniorta» Spivm

orbis , vortex , albellus , och defs utom flere fom
varit honon» obekante. Gastridium innefat-

tar famma Aulors Conus geographus, Tuli-^

pa y Bulla canaliculata^ terebelhim^ o. f. v.

nye dylike. Til Cassis äro räknade denfam-

mes BucciNUM plicatum^ covmiiim^ o. f. v.

vertagns m. fl. nye. Til Bulimus höra den

fammes Bulla achatiija^ virginea^ Helix

ftagnalis , fragilis
y
putris

^
tentaculata^ Tur-

bo pulliis
^
poiitus y Voluta auris Jiidcz^ Mi-

dce o. f. v. Cheilea inbegriper den farames

Patella formcata^ porceila?2a, crepidiila^ Chi^

nenjis efuftris» ocb därjämte dylike fom fe-

dermera
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dermera blifvit clier blifva bekanta. Med
alt detta har jag dock varit fparfam at göra

nya Slägter: Det är en farlig klippa , v. Lin-

Né fjelf frucktade altid för den iamma, och

obevandrade Conchyliologer, i fynnerhet de

fom icke äga de flörfia famlingar^ göra ge-

menligen altid Skeppsbrott därpå, til ikada ?f-

ven för Vetenikapen. Och på lika fätt hän*

der det äfven i alla andra N^tural-Hiftoriens

grenar. Vidden af Naturens Riken är ofan-

telig, hvarje del däraf fordrar fin egen Mä-
ilare och hela defs iifstid: den fom vil befatta

fig med a!la däraf , fåfom grundlärd, han
blifver hädanefter, fedan fä flora uptäckter

ikedt och ike, fäkert villrådig, och til äf-

ventyrs mera förmörkar än upiyfer.

ADOLPH MODEER.
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Ny inrättning af Fyr - Båkarj

af

AND. POLHEIMER,
Bergs - Haiiptman.

Fyrbåkar eller Fyrar äro lyfande eldar til

Sjöfarandes rättelfe.

De äro antingen Spegelfyrar, beftåeode

af Lampor och Brännfpeglar inom Fönfter

förvarade 5 eller ock Stenkolseldar ^ fom brin-

na uti därtii inrättade Järnlyktor i fria luf-

ten.

Deffe fenare Eldar fynas mycket vid-

fträckt, til s och 6 mil i klar luft, oafbru-

tet, då däremot Spegelfyrarne blänka viffa

fecunder och förfvinna imellanåt under om-
loppet, til defs de åter igen blifva fynbare

för Seglaren.

Det är högft nödvändigt at eld/kenet af

Fyrar utmärker fig olika, på det, at den ena

få mycket viffaie rnåtte konna kännas ifrån

den andra Fyren. Hvarföre ock deffe eldar

finnas inrättade fomligMdes enkla och pä
andra fiäilen dubbla.

Spe^
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Spegel fyrarne kunna äfven gifva et oli-i

ka Iken, den ena eniot den andra, uti ll<.ynd=-

famlieten af tiden fom Spegiarne undfå at

blänka efter hvarandra, medeiil Urverket

fom håller dem i rörelfe,

Bägge lysnings - fätten fordra en jämn
uppafsning och ikötfel af Väktare 5 men det

oacktadt, liar fyrningen med Stenkol den
briiifälliglieten at lyfa, än fämre, än bättre

i förhållande efter Väderlekens omikiftenj

och hvilken olikhet en Väktare vid nuvaran-

de inrättningar med Fyrlycktor ej förmår at

afhjeipa. Jag har haft tilfällen at obfervera

Stenkolens förhållande til fyrningar vid Ni-

dingen i Halland, vid Kullen och Falfterbo i

Skåne, och vid Grönikär ej långt från Sand-

hamn i Stockholms Skärgård Aren 17885 89?

90 och 91 5 då underiökningar varit af Kongl.

Amiral. CoHeg. anbefalte för at utröna Svenfixa

Stenkolens duglighet, jämiörelfevis emot Uu
ländika.

Det är bekant at Stenkol i allmänhet

gifva i lugnt väder en matt och rökig iåga^

men uti blåsväder et klarare il^en. Kol - åt-^

gången förhåller fig äfven mycket olika 5 få

at i lindrigt väder 2 til 3 Tunnor och uti

ilorm 5 til 6 Tunnor kunna åtgå under de

Jängre nätterna af 16 til 17 timmars eldning

,

JiVilket i Fyrnings - Journaleine äfven finnes

•^i^iteknad^.

En
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En dålig iysning med Kolbefparing, fä

väl fom et öfvermåttan vidilräckt iken med
ftor Kol-åtgång, äro tvänne ytterligheter: den
ena medförer våda5 den andra är förgäfves

koftfam. Den förra Händelfen blifver dock
värd få mycket mera omtanka til at kunna
afböja, fom genom en dålig iysning ofta

Tunnor Gulds värden och Männiiliors iif lö-

pa fara at förfpilias.

Stenkols - fyrningen förrättas nu vanli-

gen uti en fä kallad Lyckta, fom är en iho*

lig Cylinder, merändels af 22 verktums dia-

meter och 18 tums åjap. Lycktorna äro
gjorde få väl af fmidt Järn fom g ute t Järn
med 1 1 til 2 tams öpningar imellan de ftyc-

ken, fom rundt omkring oragifva de bägge
Banden eller Ringarne. Se Fig. i. Tab. V.

Deffa Lycktor äro merändels få upRälde

at de omedelbart ligga på Stenpelare, fåfom vid

Nidinge Fyrar, Grönlkärs Torn med flera

Hällen'^ eller uphängde på kjedjor uti Vipp
12 a 15" alnar ifrån marken: fåfom vid Fal*

fterbo.

Luften har därföre ingen annan ätkomft

til Eldens underhållande än ifrän fidorna

och det i mon efter biåsvädrens ftyrka at

kunna intränga imellan Kolen. Lågelden bi-

behåller fig därföre bäft på den fidan fom
vetter emot vinden 3 men blåsvädret kan ej

med den lifiiga lågens bibehållande tränga

genom hela Kol - maffan, fom är 22 tum til

H andra
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sndra brädden af Lycktan. Här af liänder,

at en dei af Kolen uti fådan väderlek lyfa

och brinna med Lågeld, rr.en de närnaaile

där intil belägne, på hviika det fri/ka biås-

vädret intet val kan verka, blifva af de brin-

nande Kolens hetta flekte och miila fit mäfta

Bränbara uti en tjock gulbrun rök 5 hvaref-

ter fädane halfbrände kol väl kunna upglöd-

ga, men utan at gifva et lyfande Iken, fom
här är få nödvändigt: Blifver fåledes en god
dei Stenkol frucktlöil förtärd och Kol -åtgån-
gen flörre än den rätteligen borde blifva.

Det fordras därföre til erhållande af den
förmonligafte lysningen med Stenkol, at Luf-

ten har et jämt afpaffadt tillopp 3 Hvårföre

Byggnads - Inrättningen bör vara fådan, at de
häftigare flormvädren til mer eller mindre
dei kunna motas och afledas, men de lindri-

gare bläsvädren eller den fagta drifvande

Luften genom ftudsning och packning imel-

lan fammanftötande väggar och murar famlas

til den erforderliga mängd och häftighet fom
til Eldens underliäliande fordras. Kolen bö-

ra äfven uti mätteliga qvantiteter i fonder

kafias på Glöden, knapt öfver 2 eller 3 tum
tjockt, äfven böra de underliggande glöden

ej närmare nedbrinna än til 4 a 5 tum -nära

til Rili- järnen, för at ännu innehafva hetta

nog til at Ikyndfamt kunna tända de nykom-
ne Kolen.

Eldningen bör därföre Ike uti en Fyr-

Ugn (A Hg. 2 3.) af Eldfait TegeK 8

tum
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tum djup, med Rift - järn afpaffade til 22
verktums diameter. Teglet fom formerar
Ugnens fidor bör vara omgifvet med 2:ne

Järnband (bbbb) af l ains och 18 tums dia-

meter, äfven fom öfverfta brädden förvarad

med en Järnring (rr) fom med 4 ftödjärn

(/^JJ) ligger faft på Ugnsbrädden emot
Band -järnen {hhbb)^ hvilken bör vara något

vidare än öpningen af Ugnen inuti, få at

den ej på i tum nära räcker intil Ugnsbräd-
den, för at af Lågelden icke blifva för-

bränd, eller med Ränsjärnet il^adad då
Kolen omlagas eller Slagg - rufof upbrytas*

Fyrugnen kan i brift af Eldfaft Tegel muras
utaf vanligt hårdbrändt Tegel, fom beklädeg

iiärmaft Elden med en blandning af den hvi-^

ta Stenkols - Alkali^ fom Skånlke Stenkolen

lämnaj fugtäd med Ler - vatten*

Denne Ugns beklädning är likä eldfaft

fom fjelfva Eldfafta Teglet, men kan fordra

ibland någon reparation etter mindre ackt*

fam medfart.

Järnen uti Riften eller Gallret (ff) Fig.

'2 äro trefidige af fmidt Järn, den fmalafte

fidan, fom är \ tum, vändes up emot Elden
och de bteda fidornä af 2| tura vändas ned
emot Luftftrömen hvilken beftryker och fvaU

kar Järnet vid pafs ^-fdelar af ytan^ hvaraf

händer, at den YTfdehi fom råkar Elden, ej

blifver upglödgad eller förbränd. Rifl - jär-

nen äro vid ändarna platte af i tams bredd

^^§g^ ^^^^ i^^-^^i II varandra
j
hvarigenom

H 2 ^ för
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för luftdraget blifver i mellanrummen § tums
öpningar. De ligga på en järnring af en
aln 4 tums diameter {gg) men helt löfa för

at kunna fifäcka fig och krympa obehindradt

efter den dagliga upvärmningen och affvaU
ningen fom Fyrugnen lider.

Under Fyrugnen är en murad Pelare

{HH) 2| aln i diameter, hvilken är iholig

eller öpen ned igenom, för luftens tillopp och

för a(kans nedfallande {K af vid pafs y el-

ler 6 alnars djup, varande öpningen af en

alns vidd tvärs öfver: Denne iholiga pelare

är förfedd med Luckor {ss) fom infläppa de

vindar, fom ftöta på de utomkring uprefte

itiurarne; hvilket vifas af Högdritningen Fig.

3 och Planritningen Fig. 4 fom föreftäller

hälften af en Byggnad med 6 vindfångs-mu-

rar paffande för en fådan lågländig plats fom
vid Nidinge Fyrar.

Aikefalls rummet kunde vid Tornmurs-
Byggnader vara ännu djupare, emedan den
nedfallande varma afkan Och den imellan Rifi-

pärnen ftrålande hettan gör en fådan luft-co-

lumn lättare än yttra luften, hvarigenom et

märkeligt luftdrag upkommer, fom förmår at

väl unaerhälla Eldslågan äfven uti lugnafte

väder.

Luftens förnämlla tillopp befordras dock
genom Vindfångs - murar utomkring A/kefalis

muren fafom L M N Fig. 3 och 4. Sex fa-

dane murar kunna tilräckeiigen intaga Blås-

vädren
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vädren från alla fidor. Storleken af deffe

murar fordras vidfträcktare på en lågland

plats än pä en högre belägen. Jag har af

några förfök erfarit, at genom en öpning af

30 qvadrat alnar imellan 2:ne murar famlas

tilräckeligt väderdrag på Bergshögder. Den
imellan fådane väggar eller murar hopträng-

de vinden ftryker vidare in genom en Luck-
öpning af i| qvadrat alns area och drifves

därifrån up til Fyrugnen efter behof ge*

nom mera eller mindre öpnande af Luclcan {s\

Förfta Proffyrningen af en fådan Ugns-
byggnad Ikedde år 1791 på Ulffunda Gård
tilhörig Hans Excellence General Gouverneu*
ren m. m. Herr Grefve Ruuth, i när^

varo af Chéfen för Kongl. General Sjö-

militie ärenderne Stats - Secreteraren m. m.
Herr C. O. Cronstedt: Hvilken Herre infåg

nyttan af denne Fyr - Byggnads Inrättning,

och anbefallte, at tillämpningen häraf (kulle

Ilce vid Kullens Fyrbåk, belägen 3| mil

NV ifrån Helfmgborg, fom äfven förlidne

fommar år 1792 under Herr Majoren och

Riddaren Malmstens infeende blef verkftäidt.

Gamla Tornmuren var af 14 alnars

högd, hvarföre Vindfångsmurarne måfte an-

läggas ned vid marken och vädret ledas

Trappgången upföre^ det motades uppe vid

Hutet af Trapporna med en dörr, då vädret

vidare firök in genom en öpning til Fyrug-

nen. Samma öpning var förledd med et fpjäll,

H 3 för
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för at närmare til hands uppe i tornet kun*

na afpaifa vädrets måtteliga tillopp.

Fyrlycktan eller den nu inrättade Fyr-

tignen i detta Torn lyfer 130 alnar högt öfver

Hafvetj hvaraf händer, at ftormvädren ver-

ka mycket mera på deffa Bergsklippor än
vid lägre Hafsilranderj en orfak til den i

alla tider vanlige ftörre Kolåtgång där, än

vid någon annan Fyr^

Af 1791 under 9 månaders Fyrnings-

termin, fom räknas från den i Augufti til d,

I Maji 17925 conlumerades vid Kullens Fyr

8^6 tunnor Fyrkol, uti en vanlig Järn-Lyck-
ta, hvifken med all möjelig acktfamhet blef

Ikött och uppaffad: men under fift förfiutne

Fyrnings - termin ifrån den l Aug. 1792 til

d. I Maji 1793 > under famma 9 månaders
tid, har Eldningen blifvit förrättad uti den
nya Fyrugnen med 460 Tunnor Kappar

5

fåledes finnes här igenom upkomma en be-

tydande mindre Kolåtgång af 396 tunnor

för det året: enligt bifogade Sammariika
Utdrag af Fyrnings - Journalerne fom til

Kongl. Amiralitets - Coliegium varda ingifne,

Äfven kan finnas utaf bifogade Decem^
ber månads dagliga Kolåtgång för året 1792
emot 1791, at oacktadt de fvårafte fiormar

fom imellan d. 7 och 11 December fiftledne

år inträffade, har dock Kolåtgången ej varit

flörre än högft 3 Tunnor, då den ofta uti

vanlig ftorm och under lika långa nätter året

förut 5
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förutj genom Eldningen med Lyckta^ gått öf-

yer 4 til f Tunnor.

En häftig florm nedtrycker mycket den
upRigande Lagan, hvarföre man måile med
ymnigare tilHäppt luftdrag hålla Lågan åt

högden, eller lika fynlig åt Lovart fom åt

Lä-ndan5 men häraf händer, at man ej un-

der flarka ilormar kan moderera Koiåtgån-

gen til famma qvantumj fom i lugnare väder.

Detta kan dock erhållas om Fyrtornet

IkuIIe förfes med fönfter lika fom vid Spe-

gel - Fyrarne är brukeligtj man bör förmoda,

at denne koftnad Hiulle genom befparde Kol,

och ^n högre, famt ännu mera öfveralt lika

fynbar Låga, löna mödan at inrätta,

Fyrbåkens höga belägenhet vid Kolla»

berg iiar väl den förmon framför alla andra

at kunna fy nas mycket långt ut i Sjön, vid

pafs 6 mil i klart väder 5 men få händer
ockfå at Töcken ofta i lugnt väder på den*

ne Bergshögd förfvagar och bortfkymmef
Eldslkenet,

Sjömörkret eller Hafsdimban är en til-

fäilighet fom förtager alla Fyrars /ken, de

må ligga högre eller lägre öfver Hafs-

brynet3 jag har funnit at den bäfta fyrnings-

eld, den må vara aldrig få ilor, ej kan fes

öfver foo (leg i fädan väderlek: Man plä-

gar vid deffa tilfällige händelfer med en fior

Elocka;> fåfom vid Nidingen, gifva genom-

H 4 klämt-
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klämtning Sjöfarande anledning at af ljudet

döma til Fyrens ungefärliga belägenhet och

afitånd.

Det hufvudfakligafte vid fyrar kommer
dock altid at bero pä en rättJkaiifens och

vakfam Fyrvaktare, fom ej om dagen fä

fyflofätter fig med andra fyllor, at han om
natten fomnar ifrån Fyren. Tvänne Perfo-

ner höra enligt författningarna ikifta timmar
til Fyrens uppafrande5 Och fom en väl ikött

fyrnings Eld fordrar omkring 6 Kol-upfatt-

ningar i timmen uti flark vind, af I kappe
Kol hvarje gång i ftruket mål, få bör en Fyr-

vaktare jämt vaka och paiTa på fin eld, då

få många Sjömäns Lif och Millioners vär-

den i Skepp och gods kunna genom en en-

da Männilkas vårdslöshet råka i vådelig be-

lägenhet, fedan ilrömfättningar gjort all räkning

ofäkerj och huru lätt kan det icke hända
en enfam vakande Männifka at fomna på fm
port och fom ej har någon fträngare con-

trolleur än en Kamrat lika fvag, fom hvilar

trygg tils han blifver af den andra upväckt?

Jag meddelar därföre et förflag, fom Ikal

verka mera än alla ftraff och förordnanden
om vakfamhet:

Det är, at Fyrväktaren bör idka Spik-

fmide af Nubbar, Gipsfpik, Skofpik och
Häftlko - fom m. m. Jag har förfökt fmida
med denne Fyrugns - värmen, och den ger

Imala tenar af famma groflek fom vanligt

Skär^
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Skärverksjärn til tråddragerier en' häftig

och fulikomlig hets, få at Smeden knapt kan

hinna fköta mer än 3:ne ämnesjärn 5 och

är jag fäker om, at bagge Vaktarne, fom
emot någon afpaOad betalning blifva ålagde

at lefverera nägot visft qvantum fmide^ und-

få härigenom på fin vakfamhet en fäker

controll.

Utom defs måfle et fådant fpikfmide

löna mödan, då Smeden flipper befväret med
puften och har Kolen fria i jämförelfe emot
andra Smeder.

En Handhammare af i marks tyngd pi
et ftäd om 12 a 15 Lispunds vigt, kan med
fma ilag ej verka det minfta på Hvalfven af^

en Fyrtornsmur til något obeftändj och kan
Väktare -kuren til en fådan liten klenfnie-

dja, inrättas och ftällas på ena fidan om
Fyrugnen där ingen Segelled kan kom-
ma at jfkymmas. Hvar och en finner lätt,

at Fyrvaktarens egen vinning af fådan öfver-

lopps förtjenft håller honom fäkraft vaken
och at Fyrings - elden juft genom detta dub-
bla föremål tillika blifver bäft anfad, eme-
dan Smidningen fordrar få väl ljus fom en

väl pallad glödhop, och då är ändamålet vun^

net.
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Månadtelige^ Kol - åtgången ifrån den

I Augufti År l7Qij, Vid Kullens Fyr-

Båkj til den l Maji År 1792.

Aug, Månad 61 Tunnor. 23 Kappar.

Sept. 74-
— 30 —

VJctOD. IIO — 32 —
Nov. — 116 7 —
Dec. — 107 • 24 —
Jan. — 1x6 — 26 —
Febr. — IIO —

2S
—

Mars — 87 — 8 —
Apr. — 64 — 32 —

Summa 8^6 Tunnor. 27 Kappar.

Månadtelige^ Kol - åtgången ifrån den
I Augufti År 1792 5 „ vid Kullens Fyr-

Båk, til den l Maji År 1793.

Aug. Månad
Sept. —
Oaob. —
Nov^ —
Dec, —
Jan. —
Febr. —
Mars —
Apr. —

Summa

48 Tunnor.

SO —

f2 —
62 —
S9

~
49 —
46 -

'

J7
460 Tunnor.

29 Kappar.

2f
—

8 —
18 —
I —

33
—

29 —
21 —
31 ~_
If Kappar.
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December Månads Fyrnings - Journal År 179I.

1

Kol-

Dag s Vind. Väderleken vid Midnatts-tiden. åtgång,

X ö VV ixiarc ocn j-iuni.!,! • » » »

T:r

2
K.
10

2 QV»/0 VV oiromoiu txicQ ndru jDiaix - 6

3 VV rviarc rneu jamn ij i a 1

1

3 18

4
"MO Mulet med Snö och järnn Biaft 4 4

5 OtrOulOin ulcCi ilLv^Il X>i.all • 2 33
L,C i\i2rt ocn j-iungt - • • • 2 4
7 OirUIUOlIl liten UlalX, " 2 34
0ö 00 VV Q f f ^ rv» c\ i fl m pr? 4 ä m n R 1 § fr _OLlOilJUill 111 C ti Jet 11 i 11 JL^lciiL "

3

4

—
9 0 VV oiroiiioin nicQ nöiti oieiii -

10 iviuiec niea ono ocn xjiiijgL 2 24
1

1

07SJ 0 Strömoln med liten Blåft 3 4
12 iViuicc uico Jamn xjidii. • 4 —
13 Mulet ttied Snö och hård Siafl 5 20

14 Mulet med jämn Blåit 3 33
Dimmigt och Lungt 2 18

lo iN VV Strömoln och Lutigt - »• 2 26

17 Klart och Lungt - - « - 2 18
Mnlpf mprl lifpn RlaftIViUliCt liiCtl llLCIl XJX.a.k\. " "

3 é

NO A/Tn]#»f tvif»r1 S»iö orl^ T.nnct"IVIUICI llJC'J. OIJU iJVrfil XJLlIi^L - 2 18

20 NO jxidrc ocn ijuiis^i- = - • 2 20

Zi v,/ Klart tr.*»fl lifpn RlSftJAidlL mCU. llicll iJlait 3 4
ö ivimci. iijcu. oiiU ucij liiciji jL^idiL 3

23 0w iViUict mea ono ocn nrtiQ £>iait 5 4
24 sw Mulet med Snö och hård Blåft

25 so Mulet med Snö och jämn Blåft 4 4
26 sso Dimmigt och liten Blåft 3 6

27 so Dimmigt och liten Biåft • 3 20

28 NO Mulet med Snö och jämn Blåft
*t

29 NNO Mulet med jämn Blåft - 4 6

30 OSO Mulet m,cd liten Biåft - - 2 32

31 OSO Mulet med jämn Blåft - - 3 18

Summa Stenko! 24
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Dag Vind. Wäderlek vid midnactstiden

Koi-

itgång.

i :r K.

I SvO Mulet med jämn BlS-ft - I

S Klar. med i;imn Blåft - ] 30
w Mulet mer Regn och jämn Blåft T1 25

A w Tjock iuf. med Regn och Snö
hård Blåa - - - 5

e
j

N Mulet med Regn och liten Blåft I 18
6 S Mulet med Regn och hård Blåft 2
7 NW Tjock luft med Snö och myc-

ket hård Blåft - -
B

QO W Tjock luft med Snö och myc-
ket hård Blåft - - 2 4

QJ wsw Mulet med Regn och Snö famt
hård Blåft - - - . 18

10 NW Tjock luft med Regn och myc-
ket hård Blåft - . 2- 94

II N Halfklarc med någon Snö och
hård Blåft - - - > tO

- lö

la NO Strömoln och liten Blåft 1

I? NO Klart med liten Blåft - ][ 24
14 SO Mulet med Snö famt jäm.n Blåft ] [ 32
i^ NO Mulet med Snö famt hård Bi.ft i.

i6 NO Strömoln med liten Blåft \ [ 24
17 W Tjock luft med Dimba, Regn

\
' 3^

iR W Tjock luft med Regn och Snö
famt Blåft - - -

,

f "JO
1 32

19 w Klart med hård Blåft - r

20 wsw Klart med hård Blåft - f
i 0

21 w Mulet med Regn och hård Blåft i

i It?

22 sso Mulet med Regn och hård Blåft <

1 24
2^ oso Halfklart med jämn Blåft I 32

oso Mulet med liten Blåft - • t 28

25 so Mulet med Snö och liten Blåft I ;26

26 NO Mulet med S^nö och liten Blåft 1(24
ssw Mulet med Regn och Snö fårat

1"liten Blåft - * - •



December Månads Fyrnings • Journal År 1792.

Dag

29
30
31

Vind. VäderleR vid midnattstiden åtgång.

T:r |K.

W Halfkiart med liten Bläft - I 28
ssw Mulet rr ed Regn och bard Jölalt 2] 14
NNW Strömo-n med liten Biåft I s IQ

NO Klart med liten Plåft - - I ,20

Summa Stenkol "6211

Om den nytta ^Jo?n kan göras med Mo^
lybdena^ och Molybden Kalkens jor-^

hällande i Jmäkmngsvågen;

af

PETER JACOB HJELM.

I3et länder ofelbart til Vetenll^apernas fan-

na förkofran då de, fom däruti arbeta, före-

taga fig viffa ämnen och föka bringa dem til.

all den viffhet och utredning, fom möjeiig

är. Med fådan öfvertygelfe hafva flera af-

handlingar om verkligheten, egenfkaperna

och det därpå grundade användandet af den

nya half- metallen Molybdeniim blifvit til

Kongl. Vetenil^aps - Academien inlämnade

och i Des Handlingar under de förlidne åren

införde. i lika affigt får jag ock mi den

äran upgifva några anlediiingär til at göra

nytta
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nytta få väl med Molybdenmalmeri) eller

den få kallade Molybdena ( Biad-blyertien ),

fådan fotw den brytes utur Berget, fom ock
i fynnerhet med Molybdenkalken, fedan den
blifvit på förut befkrifvet fatt tiiredd.

I. Om Molybäenmalmens användande

»

Des likhet i utfeende med den allmän-

na Blyertfen (Plumbago), famt des egen-

(Icap at, lika forn denne, fota ifrån fig, då
den vidröres, och iamna blyfärgade ftrek,

då därmed ritas på papper eller andra äm-
nen, gifver natarligt vis anledning at tänka

på användande däraf til Blyert«^pennor. Nå-
gre Författare yttra ock någon förmiodan, at

Molybdena nyttjas til detta behof. Men
jag har ej ännu fett någon, fom med vifs-

het kunnat utlåta fjg härutinnan. - Molybde-
na finnes endail i imå Rycken och är defs-

ötom af en bladig fammanfättning, få at den
ej kan fågas i få långa flänger, fom Blyerts-

pennor af Plumbago vanligen förfärdigas.

Molybdena har ock den fvårigheten med fig

at den ej lätteligen kan bringas til fmt pul-

ver, emedan defs lam^elier äro veka, iega

och böjeliga, h vadan de väl klyfva fig tii

tunna blad, men gå ej gerna til nnt m.'öl.

1 denna form mäfte dock Mclybdena bringas,

om Ritpennor däraf (kola tilverkas. Da
Herr Schesls aldraförii underiokte denna

Maimart och ville halva den mycket iin,ref

han den famma i mortel med tilläts af har-

.da falrer, lafom tarrarus vitriolatus, och

dvlika.
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dylika, livilka fedan med hett vatten utlaka-

des ifrån det erhållna pulvret. På detta fätt

vann han fit ändamål 5 men i flört har denne

utväg fina olägenheter med fig. Jag harför-

fökt en annan, fona nu ikali nämnas. Mdyb-
dena fönderbultas och ficktas igenom en gröf-

re tagelduk. Hålles Molybdeoa förut oti

glödgning
, på det högfta | timme, går den få

mycket lättare fonder. Det erliållne pulvret

blandas med | eiler mer ftött fvafvel och

fmäites i lluten digel eller, helfl för flora

qvantiteter i retort, vid den eldgrad at fvaf-

let uplöfer Molybdenpulvret^ men ej alde-

les afbrinner och förflyger. Medan bland-

nir\gen ännu är varm och flytande, urtages

den utur J^igtXen^ och låter då lätt puiveri-

fefa och rifva fig helt fin. Värmes federmera

detta pulver och har lagom mycket fvafvel

qvar, få kan det rullas uti fiänger eller in-

packas uti rännorna på de färdig gjorde trä-

fodren til Blyertspennorna. Vil man afrö-

ka alt fvaflet, och fedan tilblanda Gummi-
vatten, til den ftyrka och myckenhet, at pul-

vret får fammanhang och tillika fiäpper firl

fvärta, då därmed fkrifves, famt låter Hcära

fig utan at briila, fedan det torkat^ få erhål-

las äfven ftänger eller Ritpennor däraf, fåfom
förut lades. På detta fätt göras fämre Bly-

ertspennor af den fägfpån, fom faller, då
Rycken af Flumbago beredas medelft fägning

til flänger för Blyertspennor^ hvilka äro de
bäila. Med pulvret af Molybdena har jag

på förenäiViiide vis gjort pennor, hvarnied

väl kunnat ritas och Ikrifvas. . Det är fåiedi^s
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ingen tvifvel at ju fådana ikrifredfkap daraf

kunna tilverkas, om alienaft tiiräckligt för-

råd Molybdena utur Bergen uptages. Den
finnes nu för tiden hufvudfakligen vid Lind-

ås, ej långt ifrån Sannerlkogs Grufvor i

Ahlsheda Socken och Småland 3 men är myc-
ket fpridd uti Bergsarten, fom är rödlett

Fältfpat. Den jag underfökt har varit där

tagen. Molybdena har ock funnits i Bifp-

bergs Klack, i Baftnäs Grufvor vid Riddar-

hyttan, fam.t vid Mårtshyttan i Lindesbergs-

Bergslag, och träffas ännu, faft til ringa

mängd, på aiia de nämnde fiällen.

Til diglar är Molybdena aldeles otjen-

1ig, dels därföre, at den lätt uti elden fjelf

decomponeras, dels angriper och förändrar

de ämnen, fom däri ikuiie komma at fmäl-

tas. Til andra behof, där Blyerts ( Flum-
bago ) vanligen nyttjas, är väl Molybdena
ej ännu föriokt, men lär i de tleiia fall

troligen finnas obrukbar.

L^ti målning har Molybdena icke någon
utmärkt färg, fom kan göra den lynnerligen

efterfrågad i den vägen. Til gröhe anliryk-

n ingår, på plank och pjrtar, kan den dock utan

tvifvel nyttjas m.ed Linolja rifven, deis en-

fam, då den gifver en tvartblå färg, deis ock
i blandning med andra ämnen, för at erhål-

la den förikuggning, fom åflandas. 1 detta

fenare fallet afhjelpes ock den olägenheten,

lom åtföljer Molybdena, ar fvårligen kunna
rifvas fin, och hvarforutan målningen fynes

be-
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betäckt med en myckenhet fmå fjäll ^ hviika

göra den obehagelig. TiJ Javering lå er Mo-
lybdena äfven braka fig, om man har tåla-

mod at rifva den nog fin. 1 ftort är denna
omftändigheten mycket at påräkna, fälom
den där gör färgen dyrbar igenom mycket
arbetes användande därpå. När Molybdena
anftrykes fåfom Vattenfärg, fotar den mycket
ifrån fig, när den åtkommes, och går fvårli-

gen utur kläder och dylikt, fom däraf blif>*

vit fläckädt. Sedan 01je - färgen torkat,

fkulle väl tyckas at af den famma ingen ting

dylikt vore at befara 5 men Förföken hafvä

vifat at denna olägenhet ändå vil följa med.

2 Om Molyhden Kaikeris användande.

När alt Svafiet blifvit ikildt ifrån Mo*
lybdena på det fätt, fom i de förlidne årens

Handlingar anföres, erhålies en hvit Jordj

fom är grundämne til en egen Halfmetall^

fom blifvit kallad Molybdenum. Denne Me*
talli/ke kalk af Molybdenum har äfven blif-

vit förfökt til målning, men befunnits min-
dre tjenlig därtil, fä väl därföre ät den icke

äger någon hög eller klar färg, fom ock för

den orfaken at den ej täcker, hvad därmed
målas, emedan färgmaffan blir fom et Kitt,

hvilket faftnar i penfelen och låter ej breda

ut fig få framt den ej är med mycket Olja

utfpädd, hvarmed åter den förut nämnde oiä^

genheten är i följe.

Til
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Til enbär förbrakning är fåledes föga

anlednings at Molybdena eller de.{s Kaik i

Målare ojf.en. kan komma til någon Huf-
vudfakelig nytta. Huru vida någondera kan

gora någon tjenil, uti färgblandningar, det

far jag öfverlérnna til vederbörande Artifters

urrcnaade. under förbin lelfe at hålla få myc-
ket af liv^irilera dem tilhanda fom til fmå
förföker erfordras. Det famma får jag ock
med lika utfi?(tcife anföra om deffa ämnens
anv-ndande i Läkarekonfien, hvareft mycken
ensrenhet och varfamhet är nödig , innan de

t:i botande af fjukdomar hos menniiiior kun-
na förcikrifvas.

Molybdenkalkens förhållande på fmält-

ningsvågen, enfam eller m.ed andra ämnen
blandad , är däremot lättare at utröna. Hvad
det förra angår, få är redan bekant af Herr
ScHEELEs upgift, at Molybdenkalken fmälter

i glödgningshetta och kan gjutas ut til en
hvitgulj opac, llrålig maffa. Men om eld-

graden förhöjes medelft bläfter, få tärer den
fjg in i digelen e!ier förflyger, fnarare, än
den enfam går in i någon glasartad fmält-

ning. Huru Molybdenkalken förhåller fig i

fmäitning med de bekanta Jordarterna och
med glasfatfer, blir fåledes det ämne, hvar-

om nu underrättelfe Jl^all nieddeias.

I. MoJyhcknkalk ??ied Kalkjord,

Hvit m.armor nyttjades til denna fam-
manfmäkning: och fom den kan antagas för-

lora
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löra hälften af fin vigt igenom full bränning,

få togos

a) Två delar däraf emot en del Molyb-
denkalk, för at efter fmältningen utgöra beg-

ge lika delar. Deffa ämnen fammanrefv^os

ganika fint i porphyrmortel och inlades i en

liten digel, fom, tätt tilfmetad, Itäldes in i

en annan ftörre, hvilken med lock betäcktes

och i Älkjan inftäldes.

Efter J timmes påblåsning fanns Bland-

ningen hafva förenat fig til en hård opal Hagg
af rödgul färg utanpå, men inuti var den
pipig, gul, fetacktig, ej olik fpäckfien i brot-

tet.

För Blåsröret behöll den fm färg och
kunde ej fmältas, utan endaft i tunna kan-
ter något randas. Ingen rök af Pvfojybden-

kalken märktes upfiiga eller aniägga {g på
kolet. 1 Borax löftes blandningen läit up
med fräsning, vid litQVL tilläts utan färg,

men vid ftarkare bl ef glafet lotgrönt, aik-

grått och omfider opaå.

Då ren Saltpeterfyra göts på det fön-

dermalna pulvret af blandningen, blef det i

ögnabiicket hvitt: Kalkjcrden uplölies och

Mojybdenkalken låg qvar orörd, med fin

vaniiga hvita färg.

I de följande förföken, hvilka pä ena-

handa fatt anftäides, förftas förhållandet altid

i 2 yfd.t2L



vara lika, då det ej uttryckeligen med an-

dra omftändigheter befKrifves: hvilket til vid-

lyftighets undvikande en gång för alla an-

märkes.

h) Cnäckt Kalk en del, Molybdenkalk
två delar. Smältningen var ej fullkomligare

än den furegände. Vid ena fidan lag något

Jivitt pulfver ofm. it. Det phofphorefcerade i

flark pnbiasning m^ed grönacktig färg, hvil-

ken förbyttes til rödgul, då profbiten flytta-

des något längre från fpetfen af Ljuslågan.

Det fmälte ej för fig fjelft, men löftes m.ed

fräsning i Borax. Då glafet fått vifs tilfats

däraf 5 var det klart, fa länge det var varmt,

men under affvainingen viiade fig däruti hög-

röd färg, hvarpå iedan opacité fölgde.

2. Molyhdt fikalk med calcinerad hvit Mag7jefa,

Deffa blandades til lika delar, och hade

efter föregången fmältning dragit fig in uti

digelbotnen, där de fyntes med rödgul färg,

hvaraf digelen äfven inuti var betäckt {ä

högt blandningen däruti legat.

3. Mclyhdenkalk med Tui:gjord,

Fäld Tungjord två delar, med Molyb-
denkalk en del, fmälte ockfå til en ogenom-
Ikinlig ljusgrå ilagg, fom fhfiat fig ikring di*

gelbotnen. Efter några timmar blef den
grönacktig på ytcn, men behöll fm färg in-

under, i ljuslågan vifade den fig gulacktig,

Löftev^



Apr. Maj. Jun. 135

Löftes i ftillhet af Borax, och gjorde glafet

vid liten tilfats grönacktigt, fom under ftei«

nan^et föll litet i rödt. Vid ftarkare tilfats

blef glafet opacl, hvitt eller fotgrätt.

4. Molyldenkalk med KifeljorcL

Lika delar af deffa utgjorde efter utftän-

den fmältningshetta hvitgul blandning, fom
ännu var lika lös och pulver ulent, fom då
den iniades.

Vid anblåsning på kolet, rökte den nä*

got och Boraxglafet färga les fåfom af Mo«
lybdenkalk. Piofvet omfmäites i flarkare

eldgrad, fom dock ingen ting därpå uträtta-

de. Tilfats af dubbel Molybdenkalk hade
ej flarkare eller annan verkan, än at bland-

ningen blef gulare. Smältning kunde ej hel»

ler vinnas, om Magnefia alba tilfattes i före-

nämnde blandning.

5. Molybdenkalk med Lerjord.

Lika delar af hvardera gåfvo en bland»

ning, fom efter fmäitning krympt ifrån alla

fidor och flod midt pä dlgelbotten, hvarifrån

den kunde Jkiijas. Den vägde na mer an
hälften af infatstyngden , var hvit på ytan,

men inuti blåprickig. För lågan antog den
gul färg: och mättadt glas blef däraf helt

fvart. Det (er ut fona denna Älunjord, ehu-

ru med noggranhet tilredd, ännu hyft någon
fvaiveifyra qvar, hvartil Molybdenkaiken up«

i 3 täcker
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täcker de minfla fpår. Andra förfök mä
närmare afgöra det.

Imedlertid a'r af det anförda klart, at

Molybdenkalken uti fmalthetta håller fig faft

vid alla Jordarterna: och ehuru den icke kan
fjllkomligt förglafa någon af dem, få vifar

den fig dock kunna blifva en tjenlig tilfats

vid glasfatfer, få väl för at gifva dem färg

fom för at göra dem ogenom.ikinliga. I det

följande ikail närmare upiysning därom läm-
nas.

6. Molyldejikalk med LutfaJt.

Två delar Alkali Tartari togos emot en

del Molybdenkalk. Efter fmältningen hade
altfammans dragit fig in i digelen, få at fö-

ga tecken efter infatfen däruti fågos.

7. Molyhdmkalk vied Blykalk.

En del af den förra mot fyra delar af

den fenare fordrade fem Minuters fmältning,

innan blandningen kunde utgjutas. Den var

då fkinande, gul, ftrå ig, opac. Sönderftött

och blandad med åtta delar Mönja til, emot
förra infatfen räknade, fmälte den til mörk-
rödt genomfkinligt glas, hvaruti ännu några

opaca gula fläckar voro inftrödde. Genom
omfmäitning med åtta delar Mönja förfvann

all opacitet och glafet hade hög rödgul färg.

Således tyckas 16 til 20 delar Blykalk vara

tilräckelige at förglafa en del Molybdenkalk.
Alla
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Alla deffa fmältningar kunde göras uti en och

famma digel: et bevis på Molybdenkalkens
förmåga at betaga Blykalken defs ikärande

egenlkap på digelmaffan.

8. Molyhdenkalk med Kopparkalk.

Sex delar Molybdenkalk fmältes med i|

del Kopparkaik
5
gjord af inkokad och där-

_ efter glödgad kopparuplosning i Salpeter-

fyra. Det mälla af blandningen hade dragit

fig in i digelen, på hvars (idor en laft en

fvartbrun hinna fatt qvar. Puivretj fom
ikafdes därifrån, gaf Borax -glafet vacker

carneol färg med opacitet.

Utan tilfats af glafigt ämne finnes af

detta förfökj at Molybdenkalken icke heller

kan bringa andra metallkalker til flytning j

om de ej fjelfve äro förglafande.

9. Molyhdcnkalk med Flintglas»

Fyra delar flintglas med en del Molyb-
denkalk fmälte til et mycket hvitt, fint och

tätt, men något pipigt glas, fom liknade

emaille. På öfra ytan var den endaif något

matt. Den omfmältes flere gånger och för-

blef likadan både til färg ocli orörlighet at

fmälta bättre tilfammans. At flintglafet ej

kunde vara H^uld til denna färg p:i glafet,

blef igenom förfök beliyrkt. Sammanfmält-
ning af fex delar flintglas med en del Mo-
Jybdenkaik gick något lättare för fig, med

i 4 bi-
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bibehållande af den hvita färgen. Flera För-

fök hafva öfvertygat mig at den icke up-
kommer af någon tilfällighet, utan åftadkom-

mes a^tid, då flintglas och Molybdenkalk i

veds^irbörlig nnängd fammanfmältas. 200 de-

lar flint-glas emot 6 delar Molybdenkalk gof-

vo ännu gråblått^ fotig toch halfgenomfkinligt

g^asj men då til famma mängd Molybden-
k;:lk blandades 400 delar flintglas, få erhölls

efter fmältningen et glas, fom var gulacktigt,

eller liknande det, 10m af famma Metali-

kalk vinnes för Blåsrörtt, då litet däraf fät*

tes til Boraxglafet,

10. Molyläenkalk med grönt glas.

En del Molybdenkalk med fyra delar

grönt glas fmältes afv^n tiiiamm.ans och för-^

eningen blef hvit, opac, dock ej få ftarkt

fom den föregående. Det gröna glafet har

en egen färg med fig, fom gor härvid någon
irring. Om Mönja tiliättes i förenämde
blandning, få blir färgen hvitare och opacK
teten ftörre,

II. Blandningen Nio i med Flintglas,

Af det fenare togos åtta ^Jar emot en

del af den med Kalkjorden fammanlmälte Mo-.

iybdenkalken. Glafet blef fotgrått, blåack-

t\'^t^ halfgenomlkinligt. Det famma hände
med de andra gjorde blandningarna; då de

fmältas med mycket flintglas*

Dä
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Dä litet Molybdenkalk fättes til mycket
glas, blir fåledes färgen icke mera iivit,

ehvad glas fom därtil nyttjas. Jag har vi-

dare förfökt det med en Molybdenkalk, fom
icke var renad medelii lösning i Äikaii Volatiie,

utan blott caicinerad, och efter möjeligheten

renad ifrån vidlådande bergart, fom dock
altid til någon del medfölgde och kändes vid

rifning i giasmortel. En del af denna Mo-
lybdenkalk, författ med fyra delar flintglas

,

fmälte väl til et hvitt opaö: glas, men färgen

var ej få ren, fom i Nionde Förföket. Vid
omfmältning blef det ännu mattare, och då
åtta delar flintglas tilkommit, få blef färgen

'juli fådan, fom blandningen N:o I. giivit med
iior tiihts af glas,

Häraf vil ockfä följa at Molybdenkalken
måfle på före/krifvet fätt renas, innan den i

glasfmäitning kan, nyttjas. Hvad anfördt är,

torde för öfrigt vara tilräckeligt at vifa, det

Molybdenkalken enfam är i liånd at färga gla-»

fer- och fåledes kan därtil användas. Huru den
förhåller fig i blandning med andra glasfär-

gande ämnen, blifver för vidlyftigt at denna
gång anföra, och fordrar desutom mångfaldi».

ga förändringar i förföken.

Hvad jag i det fiället kunde anföra vid

detta tiifälle, vore et förflag at nyttja Mo-
lybdenkalken, fedan på den famma blifvit

tiiräckiig tjlgång,til glafering på famma fätt fom
man vet at bräckt kokfalt inkallas uti ugnar-

na vid llutet af bränningen. Molybdenkalken
1 f



I40 Apr. Maj. Jim.

är flygtig i öpen eld, och jag har tyckt mig
finna at den i det tiUiåndet förglafar ytan

af Lerk?rl fom, tilbörligen uphettade^ af den

famma råkas.

Tekning och BeJJtrifning pä enfior OJfrcU"

fort ifrån Japan;

A£

C. P. THUNBERG.

Vid Japanfke Oarnes kufter fifkas en Oftron-

fort, fom merändels kokad tjenar Öboarne af

denna öRra Verldsdel til föda och äro utaf

aldraftörfta Slaget.

Denne Oflronfort *) H^iljer fig ifrån an-

dra af fit flägte med följande kännemärken
och tilnamn:

O ST RE A gig<is: tefla rudi craffa oblonga

lamellata3 valvula inferiori fubroftrata

qoncava^ fuperiori pianiori breviori.

Lti

Funnen p" min Refa til jfipan 177^, och da kallad

gigas-j ärtor laända Chi.ieiernes O-^.i (Osbeck. p.

5L5'4.) och ekiigntd i Mufeum. Fiortnt.
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Uti flovlek och t^pigå är den väl olika, men
oftaft öfverträffar denna alla förut bekan-
ta arter af Oliron ^ både uti ftorlek, tjock-

lek och tyngd. Tjockleken går ilundom
til en tura 5 bredden til et hälft qvarter,

längden, fom mäft ä'r föränderlig i an-

feende til Oilrons ålder, finnes vara ifrån

en half til en hel fot och tyngden går

ej fällan til fyra och fem (kälpund.

Snäckans Jkal å*ro oanfenlige, otantil grå med
flere tvärs öfver lagde breda fjäll och
inuti hvit och ilat.

Skalen å*ro olika flora, i fynnerhet hos de

äldre, men altid tjocke, befiäende iika-

fom af åt/lciliige bkder, hvars antal i

kanterna fkönjas, rundade vid ändan och

därfiädes hela.

Vnåerfta fkalet är vid (cardo) låsgången ut-

draget til en trubbig fpits, kupigt och

har en kant något utdragen.

bfra fkalet är kortare, och mycket plattare,

fällan kulrigt3 hos de äidre är det ganlka

platt och jämt.

Djurets Roriek är i famma proportion, foni

Snäckikalens längd och tjociclek.

Tab.



142 Apr. Maj. Jun.

Tab. VL Fig. i vifar bägge Skalen utan-

til nemligen

a det undra ikalet.

h det öfra.

Fig. 2 vifar bägge Ikalen innantil

nemlipen
a det undra och

h det öfra ikalet.

Fig, 3 vifar en mindre ocli yngre

aflång Oftron, Huten til bag*

ge fina Ikai.

Öm Luftfyrans Verkningar vid Sjukdo-^

fuar i underlifvet i fynnerhet Urin--

gångarne;

A£

ALEX. KÖLPIN.
Kongl. Danfk Juftitice-Råd och Profeffor i Köpenhamn,

^är HuLME Uti fin Hifloria ca^culofi homi-
nisj London 1777, for o;s beronade Lufify^

raj2S förträfeiiga verkningar, kunde hans ciar-p

om meddelade handel fer ej annat än gifva

anledning at eftergöra des Foriökj få myc-
ket mera, fom näftan alla vara b^römdaile

Lake*
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Läkemedel vid Steopasfion gemenligen befun-

nits gifva föga hjeip. Svårligen kunde jag

föreiläJla mig, at de famma medel, fom ut-

om kroppen fammanblandade, utgöra den
Riverifka Potionem Antiemeticam ikulle, när

de blandas inom kroppen, frambringa få ut-

omordenteliga verknmgar i Stenplägor, och i

fynnerhet Stenarnes upiösning, fom Hulme
berättar om fin Patient J. Dobey; blotta

ofanningar åter, trodde jag en man, fom
HuLM?^3 omöjeligen hafva kunnat H^rifva: jag

förefatte mig fördenikull, at vid förila tilfäl-

le fjelf förföka, om och huruvida verkningar-

ne af det medel han berömmer^ på lika lätt

hos ofs ikulle iladfäfta fig.

Förto förföket gjordes med en 63 års

gammal man, fom af ililla fittande haft flere

år flytande gyllenåder, hviiken af förkylning

1 Auguiii 178 1 häftigt afftadnade och hvarpå
i September lölgde en retentio urin^. Den-
na plåga, med Catheter tvänne gånger af-

hjelpt, förvandlade fig uti en mer och min-
dre plågfam Urinkaftning, tils vid år 1787
en ften i biäfan uptäcktes genom underfök-
ning i ändtarmen, och alla med denna fjuk-

dom följande fvåra tilfällen infunno fig. Ef-
ter frucktlöfa förfök af flera medel förikrefs

Hulm's medel, hvaraf den ena fla/kan be-
teknades med A, den andra med B Fyra

gån-=

*) HtTLMEs metbod at gifva Luftfyra invärtes i fle-

ra fjukdomar linnes förll belkrifvcn i en iiten

iknh med Titel: Oram de Re medica cogmfcmda
^V» Oii accesjiv via tuta et Jucunda Caicuium foU
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gånger om dagen togs förfl af den förra et

matikedblad, och iirax därpå af den fena-

re lika myc-. et. Detta medel giorde i bör-

jan någon lindring, men icke långvarig: an-

dra Medel förföktes med mindre nytta : Hul-
m's metliod återtogs altid med någon Iifa5

tils Patienten dog 1792 och vid öpnandet

fanns hafva tvännQ ftenar, tiliiopa af 2j lod,

uti en fjuk biåfa, och en varicöfe ur^^ther

hin-

vendiy in vefica urinaria inhcereme^n; nb Hiftoria cnU

euloft hominis cofifirmnta, Loridm 1777. — Fj-ra

gånger om dagen giTves gran Sal Tartari^up-
iöfte i 3 unts rent ftrömvatten, hvarpå ftrax

drickes lika mycket vatten med 30 droppar Aci-

dum Vitrioii teniie — När Ferr Kölpin i fit of-

vanftående Rön nämner fiafkan A och flafkan B
få förftås med den förfta den Aicaiifka Solutionen,

och med den fenare den upfpädda Viftriis Syran.

Men Herr Kölpin gifver en mycket mindre dofis

i fonder, och i des fläile hvar annan timme.

Uti en fenare Skrift under tittel af: A fnfe

(ind enfy reniedy propojed for the Stcne, Grnvel^ Scurvy

^c. dlujirated by cafes. London 1 778 — Har Herr
HuLME vidare utfört detta medels bruk, och få-

fom en förbättring föreflår at til Solution af Al-

kali få varligt tilfiä det fyrliga vatnet, dymedclft

at man låter det fagta rinna emot fidan af kärlet,

få at ingen gäsning upkommer och fedan utdric-

ka blandningen. — Detta låter lig ganlka väl göra

när Alkali och Syran äro få mycket utfpädda :

— och kan man för behagligare fmak taga Ci-

tronfaft ailenaft den utfpädes med 334 gånger

des qvantitet vaticn. Luttfyran blir då fagta ab-

forberad i vatnet och bbndr.ingen far en frifk

och behagelig fmak, utan at boriflyga genom gäs'

nirfgen. H. G.
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hindrade äfven efter döden Catheterns infö-

rande.

En Skomakare år gammal 5 fom ge-

nom undertökning med Catr-eter befanns

hafva en liten ften i blåfan, nyttjade ofvan-

n^fmnde medel med den förmoo at han i 7
månader var fri fran fma plågor, men då de

på den åttonde återkommo gaf Medlet min-
dre liia. Aret därefter dog den fjuka af en
Feber^ utan at biifva efter döden öpnad.

Hos en Goffe af 12 år, fom hade Blå-

feften gjorde detta medel ingen lindring (ef-

ter 4 veckors bruk). Han blef iedan lyck-

ligen opererad af Profeffor Winslow.

Någon lättning tror jag vifferligen af

detta medel hafva anmärkt, vid flera än de

ofvannämde förföken, men aldrig har jag få-

fom HuLMS funnit at detta medel afdrifvit

ftycken af Sten eller at det famma verkat

minfta uplösning af fjelfva ftenen. Herr
WiiRZERS obfervationer om Luftfyrans verkai>

uti Urin-Sjukdomar uti Mufeum der Heii-

kunde von der Helvetifchen Geiellfchaft cor-

refpondirender Ärtzte i Band. Sid. 124 kun-

de fördenlkuil ej annat än göra mig upmärk-
fam, jag drögde icke heller at vid krampar-

tade tilfäliigheter uti underlifvit i allmänhet

få väl 5 fom i fynnerhet vid difpofitioner til

Njurften och verkeliga NjurRenar, likafom vid

Urintäppnmg af olika orfaker, göra bruk ai

bemälte iuftiyra. Medlets förträtfeliga verk-

•ningar
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ningar liafva i fanning vid åtlkilHga tilfäjkn

öfverträffat min förmodan 5 och iag tillåter

mig at därom blott anföra följande handelfer:

En Herre 4g år gammal 5 Kvilken några

år haft på obeiiamda tider öpna Gyllenådern,

fick i Maji 1791 obehageliga tryckande kän-
ningar i underlifvetj fom efter maltiden för-

värrades med trängningar på Urin. Som han
til/kref deffa plågor en förkylning, fä blefvo

tjenliga medel däremot använde, men fom
värken tiltog och fträckte fig ifrån vänftra

njuren ned i bäckenet med nämde Urinplå-
gor, mifstänkte jag något lidande i vänftra

njuren. Som Gyllenådren på några veckor
ej flutit, öpnades ådren, famt Thé af Linfrö

och pulver af Nitrum, Sal Sulphuris och
en 2o:de del Camphert förordnades, hvarige-

nom ordentelig öpning vanns och magvärken
minlkades , ehuru trängningarne på Urin, fom
var blek fom vatten, voro de famme 5 men
inom några dagar ökades åter plågorna och
en ny äderläming gaf ej färdeles lindring.

Sjukdomen tycktes tvärtom förvärras
,
träng-

ningarne på Urin blefvo ömande och kom-
mo hvar fjerdedels timme, få at Patienten fick

ingen ro natt eller dag och däraf förlorade

matluiien, alt mod och alla krafter. Af Svaf-

velpulvret tog den fjuka en thelked morgon
och afton famt en Camphert Mixtur med
Gummi Arabicum, men da fjukdomen ändock
förvärrades och den fjuka blef til alla fysfior

otjenlig, grep jag til Hulmes miedel pä det

fättet, a t hvarannan timme gafs en matlked
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af flalkan A eller Aikalilka Solutiön och (Irax

därpå lika mycket af flaikan B eller den fyr-

liga. Det förfta dygnet hade han redan den
förbättring at han allenaft hvar half timme
behöfde jfläppa Urin, och efter 6:te natten

fof den fjuke ifrån klockan lo til 4 om mor-
gonen 5 hvarefter plågorna dagligen förfvun-

no, Urin fick naturlig beikaffenhet och hel-

fan aldeles återftäldes.

En 46 års man hade pä 2:ne år för-

fport fvårigheter vid Urin-Häppandet och det

en gång til den grad at Catheter måfte nyt-

tjas, hvarvid någon trängfel i röret märktes»
— Som hans Fader dödt i llenpasfion och

fådant arf frucktades, lät jag den fjuka nyt-

tja HuLMEs Medicine få at de förfia dagarne

togs den hvarannan timme och fedan endaft

4 gånger om dagen. Urinplågorne tillika

med en ömande tryckning äfver os pubis

förfvunno fnart, och den fjuke befinner fig

nu flera veckor efter helt friik.

En Fru år gamm^ai fick om våren

1792 af förkylning feberacktiga tilfälien, fom
yttrade fig med en daglig paroxysme klockan

9 om aftnarne, fom varade til klockan 2 om
morgonen, hvarefter hon fof godt, men efter

någon tid fick åter kl. 9 om m^orgonen en värk
i vänftra underlifvet och Urinbiåfan, fom efter-

hand fieg upåt iiiVet med qvaf och myc-*

ket plågor, tils - den flutades med lindrig

fvett. Digefliver, AntihyRerica och til fiuf

en Rark Kina deco<!jl med Affa foetida bruk^
tes förgäfves. — HuiMika Mixturerne vilto»

gos därföre Jivarannan timme, hvarefter för-

K iia



148 \^pr. Maj. Jun.

dagen feber anfallen blefvo lindrigare bch

om 8 dagar for den fjuka frifk på Landet.

En nu för tiden 73 årig man fick för

22 år fedan en häftig värk i högra njuren
,

fom fträckte fig ned åt låret, få at det kramp-
acktigt updrogs mot underlifvet och Urin al-

lenaft i liten mängd och med plågor bortgick.

Tillika var hela kroppen afmagrad och Pa-

tienten klagade öfver förhoppning, matleda

famt värk i nacken, mellan ikuldrorna och

^öfver bröftet, hvilket höll honom vid fangen

med kryddpåfsr och varma kläder betäckt. —
De fednare allmänna plågorne afhjeiptes med
en åderlåtning och lindrigt afförande medel
af Nitrum, Lac Salphuris och Camphert i

förr belkrifne proportion, hvaraf en thélked

togs hvarannan timme, hvarvid en Dec0(5): af

Taraarinder fedan tillades. — Mot fommaren
nyttjades mot Urinplågorna Thé af Uva Urfi

och piller af Gummi Amoniacum, Tval och

Extr. Tara>,aci, men de gjorde förhoppning

utan påfyftad verkan. Kalkvatten tilgreps

därföre, fom togs til et qvarter om dagen

med mjölk, då efter 2 månaders förlopp den

fjuke blef fina Urinplågor qvitt och i öfrigt

/käligen fri/k. Sedan den tiden har Kalk-

vatnet 2'ne gånger för återkomne famma
plågor måii återtagas med näftan lika god
verkan: men då Unnplågorne åter 1792 in-

fonno fig, gaf jag honom KuLMi/ka medlet

pä .förr befkrifna fätt3 och han har ingen

gång förut få fnart och få fullkomligt blifvit

återiiäid til helfan, foai af detta medel,

} En
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En 72 årig man hade i Augufti 1790
haft en feber, fona fyntes härröra af en in-

flammation i högra njuren, fom med 2 åder-

låtningar
,
Camphert emulfion , utvärtes oijack-

tiga baddningar och Clifiirer häfdes, men
lemnade en mer och mindre känbar tryck-

ning i negden af njuren. Som härmed var

benägenhet til förRoppning togos digeliiver
,

famt en lång tid piller af tvål, Gummi Amo-
niacum, Rhabarbar- och Taraxaci Extraåer.

Öfver ryggen bars Emplaftrum Miraculofum
cum Camphora. Patienten bief tämligen

friik och 2:ne niurftenar bortgingo: famt för

de emot vintren åkomne Giktplågor brukades
folution af Gvajacum i Rum med nytta. Om
våren 1791 måde pillerne åter nyttjas, hviika

med mer och mindre nytta flere gånger åter-

togos tils mot våren året därpå blod började

vifa fig med Urin vid åkning och ftarkare

rörelfe, hvarvid tryckningen vid njuren blef

flarkare och fträckte fig ned til Os Pu-

bis, ehuru utan egentelig värk vid Urinlä-

tandet. En åderlåtning och öpna gyllenådren

Ikaffade föga lindring, matlufien förfvann och
törft med oro dock utan feber infann fip.

HuLMilka Medlet vidtogs til 4 gånger om
dagen, fom i flera veckor föftfattes med obe-
fkriflig förmon. Det mäfia af piågorna för-

fvann inom 4 veckor och lifvet hbWs äfven

genom detta medel öpet. I början af De-
cember vifte fig åter något blod med Urin
vid. åkande, men fedan detta medel i 4 da-

gar åter varit brukadt, förfvunno alla plågor.

En
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En f2 årig gift huftru har i flera år haft

täta trängningar på Urin med värk i under-

lifvet ifrån Blåfan up til högra njuren, hvar-

vid Urin varic mycket gallfärgad och fatt et

iiarkt rödt fediment. Under de fifta 2 åren

har hon flere gånger haft häftiga anfall af

deffa plågor med krakningar, feber och lömn-
iöshet. Genom åderlåtningar^ Camphert emul-
fion, och utvärtes badningar hafva deffa til-

fälligheter förfvunnit och imellan dem hafva

de förr omtalte tvålpillerne blifvit nyttjade.

1 förlidne Maji lät jag den fjuka, efter en

af de häftigafte anfall af fma plågor, nyttja

HuLM^s Medel, hvarigenom hon ej allenafl

märkeligare blef friad från den Händigt för-

ut qvarblifvande tryckningen vid högra nja-

ren, utan ock kunde bättre låta fm Urin än

hela året förut. Oacktadt fel i diaeten bibe-

håller den fjuka fig ännu vid denna förbät*

tring och tager hvarannan månad detta Me-
del 3 til 4 gånger om dagen.

FoV'
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Fårfök^ at borttaga vidbränd [mak

och liikt på, Sven/It SädeS'-

Bränvin;

JL ör några år ledan bekom jag ifrån et Kra-«

no-Bränneri vidbrändt Bränvin, få aldeles

fördärfvadt, at det til intet behof kunde
brukas. Detta gaf mig anledning til följan-

de Förfök, fom mig veterligen icke förut

blifvit nyttjadt, eller upgifvet. Jag har fåle-

des trodt at detta Förfök kunde lända til

någon nytta för Samhället, och är det i den-,

na välmenta affigt
5
jag tager mig frihet, at

til Kongl. VetenH^aps Academiens mognare
granikning öfverlämna utllaget däraf.

15: Kannor viähvändt Bränvin,

10 Lod ftarkafle och Mar Vitriol - f^ra.

Vitriol-fyran gjutes förfigtigt dropptals

til et halfftop rent vatten, och fedan denna,

blandning, fom under tilblandningen blifver

varm, hunnit kallna, blandas den väl med
berörde ly kannor Brännvin, hvarefter det

Af

NILS N Y S T R,,Ö M,

Apothekare i Norrköping.

K 3
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fylles uti Deftillerpannan, och med modere-

rad eld öfverdrifves, förft I qvarter, fom
färlkildt förvaras, fedanyl kanna, fom är rent

från vidbränd fmak och lukt och kan förvaras

til hvad behof fom åftundas; federmera fort-

fares med Deflilleringen få länge något Spiri-

tueuil märkes vara qvar, fom lätteligen fynes,

om gråpapper hålles under pipan på Deftil-

lerpannan, och fedan det blifver fuktigt ej

låter tända fig vid ljuslågan, då Deftillerpan-i

nan firax tages af elden och uril^öijes. Det

förfta qvarteret tillika med efterrinningen kan

nyttjas vid näfta deftiilering.

Denna method har jag äfven funnit va-

ra tjenligaft, at utan tiifats af krydder kunna
borttaga finkel fmak och lukt, från Svenlkt

Sädes-Bränvin^ fom ej är vidbrändt.

An7närkning:

Vitriol-fyran i fior proportion emot Brän-
vin, förtager des vattenacktiga beftåndsdel,

och fåledes förvandlar det til den fiarkafte

Spiritus vihi, och fluteligen til ^Cther^ men
i förberörde proportion märkes ej annan för-

ändring än den, at Bränvinet därmed blif-

ver renadt och förbättradt til fmak och lukt.

Vitriol-fyrans Attrac^ion til vatten och det

vidbrända ämnet, tyckes vid denna ope-
ration uträtta det mäfta. Andra Syror nyt-

tjade til detta ändamål, torde äfven med
fördel kunna brukas, men fom de äro lättare

och
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och vid lindrig eldgrad öfverdrifvas tillika

med Bränvinet, famt faledes förvandla des

naturliga egenllcap, få fruktar jag at de til

detta behof äro mindre tjenliga.

I anledning af den mängd Bränvin, fom
Vitriol-fyran blir utfpädd med, behöfver

man ej frukta at Deiliiierpannan däraf tager

ikada, allenaft den efter Hutad deåiilering

reniköijejf.

Anmårkmngar vid åt/killiga Wejlindifka

Trädarter;

Af

SAM. FAHLBERa

De varma Climater öfverflöda framfor

andra på mångfaldiga Trädarter tjenlige at i

Hushållningen användas: Jag har under mitt

villande på St. Bartholomée på utrönandet

af de där och i negden befintelige fortet an^

yändt ej ringa möda, och får nu den äran

om dem följande famlade underrättelfer up-

gifva: *)

K 4 Böh

Herr FAiitUERG har jämte dcfle äfven infänc^t för

KotigU Aiiiidemkns Mujeum en vacker Samling a?



154 ^^J' 7^^'

Bois SAcafia. a)

Växer fior fom Haffelbulkar pä alla tor*

ra och fandacktiga fiällen. Nyligen afhuggen

har den en ganfka obehagelig lukt- Men
des blad och blommor ätas med mycken be-,

gäriighet af getterne, äfven fom frugtlkidor-

na, fom likna fmå gråärter. Blommorna haf-

va en ftark aromatiik lukt något liknande

Ambra, kvarföre de ockfå läggas bland pu-
der famt kläder, fåfom vidrige för Mal och
Torracla>r. Blommar allmännaft i Maj i och

November Månader.

Böis cTAcajou oii Fovnnier. F)

Liknar et Äppelträd på något afftånd,

växer på fidländta och torra iTällen, famt

blommc^r i Mars månad. Frugten fnar-

liknar et hjerta, befiående af et fegt och

trådacktigt kött fyldt af en Syrlig och beha-

gelig faft, fom anfes för hälfofam och ky-
lande, famt brukas til Po-unche. På Linne

lämnar den gulbruna fläckar, fom behöfva

mer än et års tid at utt vättas. Af frugten

gifves 2 Hag, en fiörre och gul famt fötare,

men fafrfuU och af löfare kött. Den andra

har

TradartevJie i bitar fagadc, märkte med numror,
fom referera til den åtföljande upfatfen. Dc ut-

göra vida fiere än de här anförde, men fom ej

tillä äro med BotaniJk vifshet fpccificerade, äro

de tils vidare förbrgängne.

a) Alimofi farnefiana, L.

r) Anncardhm cccideHtalc
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har én cramoifie färg bland det gula, i fyn-

nerhet på fidan mot Solen 5 och är ej få be-

hagelig.

Nöten liknar en Njure ^ flor fom en Krak^
mandel, fittande fram om frugten i yttra ändan.

Skalet fom omger kärnan är tjockt och in-

nehåller en ikarp olja^ hvilken likfom Vitri-

ol-fyra afbränner /kinnet på Läppar och Tun-
ga om den fönderbites. Den bränner eller

fiekes förut och Mandeln uttages med en tunn
knif. Denne fom beftår af 2:ne halfvor^

fmakar bättre än föt mandel. Stekt är den
floppande, och äte$ af dem fom plågas af

diarrhe^r.

Bois de Brejtlette. c)

Har förmodeligen blifvit fä kallad af des

färg, fom med tiden förbytes til vacker brun^

Sjelfva trädet är mycket hårdt och låter po--,

lera fig bättre än Mahogoni, och fkulle vara

vackert til Meubler.

Bois de Cabrite. d}

Liknar til färg och finhet Buxbom och
kunde nyttjas til famma arbeten, Getterne

äta med mycken begärlighet bladen, och äf-,

ven qviftarne då de äro unga.

K f Mois

Bergii Tal om Läcksrbeter I. p. igs»

c) Ccsfilpinia veficaria - L.

(i) Ehretia Beurreria L,
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Bots de Cadoifiientier ^ Canellier eller

Fofumier de Canelle. e)

Växer ftor och grenig fom en Harfelba-

/ke på torra och fandacktiga ftällen. Sjelfva

trädet är gulgrått, iöft och odugligt. Frug-

ten är af 2 ilag: den ena til färgen gulgrå,

ftörre och löfare, den andra gulgrön och hög-

re rundare fiäll famt hårdare. Bägge tii

fmaken lika behageliga och hälfofamncia.

Eois de Calabas. /)

Trädet har gulacktig färg något ftötande

i brunt och vore vackert til inläggningar.

Flere arter gifvas häraf, fom åtfkiljas genom
frugtens och bladens ftorlek.

Skalet nyttjas allmänt af Negrar och fat-

tige til flafkor och ikåiar m. m. Pulpan den

innehåller brukas mot fvulnader fom böra

mogna, dä den ftekes och varm pålägges.

Soppa eller Tifan kokas äfven däraf vid

Jångfamma Diarrheer och mot fluishoftor,

hecfiik , och hårdnader i inälfvorna. Vid
1 ungfot brukad, åftadkommer den en omåt-

teiig uphoflning* Saften kokas med focker

til en fmakiig Syrup, at bruka fora Vört-

e) Annona fqvamofa L. Angl. Sweetfop.

Berg. 1. c. p. 142.

/; Crefcemia cujete L.
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Bois de Caille ou Savonette. g)

Bären häraf fönderfiötas och kokas i

Vatn, då et oljacktigt ämne aFfl;ummaS5 hvii-

ket fedan det kallnar nyttjas af Öboerne fom
Såpa i brift af annan vid klädtvätt.

Bois de Ccmellier Smivage^ oii de Gi*

rofie ou de Crave. lo)

Utom frugtens allmänt kända nytta i

medicinen och hushållningen, brukas färfka

barken til Tifan vid magplågor. Bladen bi-

behålla des aromatifka lukt och fmak fedan

de äro torkade. Sjelfva trädet, fom växer

på fandiga och låga ftällen, har et prydligt

utfeende med des röda bär: är inuti ljusgult

, och hårdt och kunde duga vid inläggningar.

Bois de Ca?iic. i)

Växer pä fandiga ftällsn och kryper

högt up i träden, famt vore tjenligt til lef-

vande gärdesgårdar, i anfeende til des hvas-

fa taggar och fammanfiätade grenar. Häraf
ges en grå, gul och mörkbrun art, fom Ikil-

jes genom frönas färg. Den grå nyttjas af

fomlige föderflött och lagd på bränvin i be-

gynnelfen af gonorheer, då däraf tages ea

mat^

f) Sapmdus Saponaria L. '
. ,

h') Myrtus Pimenta L. Jairiaica eller Kryddpeppar,

i) Gvilandina Bondree & Bondricella L.
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matlked full 2 gånger om dagen ocli därpå

drickes ymnigt Tamarind Lemonade.

Bois de Cmiificier. F)

Växer hög ocli vacker, prydd med ga-

la och väiluktande blommor. Trädet är

rödacktigt och hårdt. Pulpan nyttjas här fom
i Europa. Man bereder ockfå häraf en

dryck , fom nyttjas lika fom Lemonad
af Tamarinder^ fåfom kylande vid alla

inflammatorifka tilfällen, eller då Bloden är

uphettad efter långvarig torr blåft och myc-
ken varm'^. Den nyttjas ock tillika med
bladen til fördelande om/lager vid inflamma-
tioner i Lefren eller andra invärtes delar.

Bois de Capitaine 1)

ou Cerifi^r Capitaine.

Är en liten bufke fom älfkar högder^
trädet har en hvitgul färg, och vore lika

dugligt fom Buxbom. Barken är grå. Des 4
tum.s långa giänfande blad äro på undra fi-

dan befatce med fina hårlika gula nålar, fom
vid vidrörandet fälla fig i huden och göra

en befvärlig klåda, få länge de qvarfitta.

Frugten är et rundt, köttigt, rödt men ofmak-
ligt bär,

Bdis

^) O.fpta Fiflula L.

/) M:i!pighij urens L.
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Bois de Chandellier Noir. m)

Nyttjas til byggnader och Inftrumenter.

Trädet har vacker brun färg och antager fin

polure. Hela trädet håller mycket välluk-

tande Refina. Bladen fynas genomflungne då
de hållas mot dagen, men äro fina biåfor,

fyllda med detta lucktämne. Blommorna fom
lukta fom Jasminer efterföljas af fmå fvar-

ta bär fom äfven parfumera. Man brukar

äfven ftickor af trädet til blofs.

Bois de Corcier. li)

Växer på torra och högländta {\é\\Qn»

Trädet är mycket hårdt af vacker brun färg

och tar fin polure. Det nyttjas merändels
til byggningsftolpar. Barken däraf är mycket
betik och brukas til Tifaner^ och biandas til

den i Veftindien bekanta drycken Mabéej
Hvarom fe nedanföre : BqIs de Gvajac,

Bois de Citronier, 0)

Detta växer högt fom et Lagerträd på
fandiga och högländta ftällen: Äger en vac-

ker Citrongul färg, är fintrådigt och hårdt
och antager polure. Frugten är vanligen min-
dre än i Europa.

Bqis

fti) Amyris maritipja L.

^) Qj^^JP^ excelfn, Svnrtz proär. p, 67 AcL Holm,

1788 p- 302 t. Vill.

0) Citrn? medica, L.
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Bois de ChoifeuL p)

Är nyligen planteradt pä Ön. Växer hög
fom Rönn och iaiedes bland de högfta af Ärt-

fiägtet fom finnas. Det älikar fandig och
lågländt jordmon. Trädet är hvitt och löft 5

planteras til Alléer likfom Pil i Europa.

Bo/s de Cerifier. q)

Finnes pä fleniga och högländta ftällen.

Bären äro fyrligare än våra Körsbär och min-

dre köttfulla. De hafva en laxerande egen-

fkap. Trädet har en ljusgul färg och är

Bo/y de CöroJJölitr. r)

Trädet är iöil och nyttjas ej. Frugten

är angenäm och lälkande famt brukas til

fiukdrycker i febrar fåfom fyrlig och kylan-

de. *)

Bois

f) Mfchynomene grandiflora L. det lånar fit namn från

eji Duc de Choifeui fom fäges fandt fröna til St.

Dominso tilFörene erbållne från Cflindien, där Trä-

det är inhemfl'vt och kallas Agaty. - Rbeeä, Mal, i

Blommorra äro 2 tum långa och Skidorna un«

derftundom af alnens längd. Svartz.

ry MaJpighia glabia L,

r) yl'ifW72a niuricata L.

'')SGurfop. Ang\.
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' Bois de Cotktte. s)

Växer på torra #ch höga flällen. Trä-

det är hvitacktigt, mycket hårdt och använ-

des til byggnader, ftolpar, ikaft för Inftru-

jnenter m. m.

Bo2s de Cotton. t)

Bomuls-Bufken.

Växer Lög fom en Hasfelbuil^e om den
lemnas fri flera år, men des vanliga högd
är eljeft ej öfver 7 ^8 fot. Bör omplan-
teras hvart 3:dje år, eljeft fvarar den ej

mot ändamålet. Trädet är hvitt, löft och

odugligt. Bladen nyttjas af Kockar til mar-
melade i ftället för dem af Vinrar kor. Om
Bomuls - planteringen Se Vet. Handl. 1790
p. 3 och f.

Fortfättn. i nåjla QvartaL
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Herr ABRAHAM BÄCK,
D. x^rchiater, Prsefes i Kongl. Colleg. Med. R. N. O*

Inledning til kun/kapen om MASK^
KRAKEN i allmänhet;

Miisflor^ Co c h le äta.

§. I.

usilorna hafva varit längft och lika med
XTJ. Snäckorna kända, dock likväl med den

L ^kil-

Se föregående Qvart?ier.
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Jkilnad, at underrättelferne om de förra, aro

få vida mindre, fom de alla uppehålla fig

i haf och andra vatten, och ingen af dem
är funnen lefvande på det torra. Deras

Clafs är gan/lca väl och tydeligen fkild ifrån

andra Claffer. Sjelfva namnet Cojieha ut-

märker det, då Grekerne därmed äfven för-

ftodo et kupigt eller ikåligt kärl, fåfom

et fat eller en Ikål. Hvart och et Muffel-

krak hafver två fådana ikal fom inneflutadet,

och deraf härleder fig lätt hela Claffens kän-

nemärken, eller at den innefattar Animalia

moilafca, obteåa Tejia indurata calcarea,

b.valvi3 Spira naW^, Bovvave^MiisJlan (Pho-

las) är det enda Hägte, fom äger några bi-

/kal til ledgång och betäckning 2i viffa öp-
ningar^ men de äro få fmå och fä fynnerli-

gen danade, at de icke kunna fä namn af

egenteliga Mufleikal. Muflekräken hafva ic-

ke mera likhet med Snäck-kräken , än i an-

feende til foten ^ men ändock få vida Ikild,

at den beftår ej allena af et fotblad, utan

den kan ock fägas gemenligen vara förfedd

ined fit Ben (Tibia), fäftadt på miäten eller

något närmare kroppens framdel. Fotbladet

är tämeligen lika med detfamma hos Snäck-

kräken, men ofta, i fynnerhet då Kräket

dragit det efter längden tilhopa, är det få-

fom en Plog- eller Årder -fot, och gör äfven

et dylikt gagn: där Muffelkräket på fandig

eller lös botn gått fram , fer man likfom plögda

fåror därefter, och med famma fot gräfver

det fig ockfå, efter behag, neder i den löfä

hafsbotten. Den lemmen på den ätellga K/of-
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Musjlan (Volfella edulis), hvarom Heide, Leu-
WENHOEK och LisTER haft få olika begrep, famt
kallat än linguajän cor, promufcis och penis: är

icke heller annat^ än denna MusHas fot. Ofirao

och några flera dylika, fom ofta och för all

deras tid på viffa ftälien anväxa , lära icke

hafva någon märkeiig fot.

När Musllekräket refer fig på fin fot up,
och vil gå til e^^empelj få är foten dragen

utom ikalen, hvilka til lika vidd af fotbe-

nets tjocklek äro öpna och, på deras kanter

(margines) fåfom et par medar, Häpar hela

MusHan efter. 1 följe däraf ftår fåledes häng-

Het (cardo) lodrätt upvändt. Då nu benet

framåt aldeles utfträckes och foten tagit fit

fäfte, få drager den, medelft åtkrökning,

hela kroppen med fma il^al til fig, och Mus-
Hekräket har gjort et Ikutt eller et ftort

lleg fåfom Igeln: och därefter förnyas fam-
ma rörelfe vidare efter defs behag. Dylika
Kräk hafva en få kallad halfmånlik fot ( pes
falcatus), men de fom hafva den fåfom en

platt ftöt eller medelft en något längre ut-

dragen häl näftan lika för och bakefter (pes
diftichus), kräla ej allena fakta fram fåfom
Snigeln eller Snäckkräken, utan kunna väl

ock taga nyfsberörde längre fteg. När Mus-
felkräket ärnar fimma, betjenar det fig af fo-

ten fåfom åra eller roder. Simningen lär icke

heller gå mycket fort, och ehuru det kan lå-

ta göra fig i alla MusIIans vändningar, me-
delft Ikalens öpnande och ftutande famt vat-

nets in- och utdrifning, hvartil Gelrören äf-

L 2 ven
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ven lära bidraga , få fker det dock gemen-
ligen i omvänd mon emot förenämnde gäng-

ftäiining, nämligen at hängriet vettar ned«

före*

§. 2,

Då vi vidare påmir.ne ofs Musflekr^^kets

ofvanfagde ftällning fåfom gående med häng-

flet lodrätt up, och at det tågar fram frän

vänfter tii höger: få är des rygg uti våg-

rätt läge äfven upåt vand, emedan den ai-

tid ligger up under hängllet. i famma flällning

är följackteiigen Kräkets hufvud vändt til

höger, och des efteriia del eller gumpända
til vänfter: det är tvärt emot bemärkelfen

Conchyliologerne fatt på Musfiefi^alen, nämli-

gen 3 Kräkets hufvud är vändt at fkalens Sd^

te (anus Tefts bivalvis), och Kräkets gumip-

ände befinner fig bort om ikalens Kyyjle ( Vulva
Tefias bivalvis), där fkalen gemenligen äro

långfträcktare och imalare. Pa några är lik-

väl huivudet vändt frsm om Kynilet. Oftron,

och fiere dylika fom hafva flor kropp och

trångt rum vid hängfet, ligga fnedt utfcre inom
fkalen, och hafva deras gumpända närmare
midten af fkalens kant (medium marginis

propior). Det anfes likväl fåiomi en ailm.än

Regel, at hufvudet på alla Musilor är vändt
åt den korraP.e, och bakändan åt den länglia

delen af fkalen, ifrån hängfiet räknadt. Vid
de tvänne fmå fördjupningar, fom vanligen

äro nog utmärkta på inra fidan af hvarje

/kal, å ömfe lidor om där hängilet andar fig

där
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där är Kräket med ilarka band Iiufvudfake-

Jigen anfäfiadt, och är det där inom dem
fom man vanligen finner de få kallade ägta

Pärlor. På några Musfie-llägter där rum-
met förmedelil fkalens annorlunda daning

icke tillåtit en dylik anfäilning^ har den för-

den/kul på annat tjenligt ftälle biifvit tilläm-

pad. Med berörde band är det fom Kräket

håller fma ikal tiKimnQ med en ftyrka, fom
2 fm mon öfvergår all dylik iiyrka i Natu-

ren 5 men medelfl Häjtjenans (Nymphae)
fpänftighet är det, fom fKalen blifva öpna-
de. MusHekräkens biifvud ^ är föga eller in-

tet utmärkt ifrån deras kropp: munnen be-

ftår af en enkel eller rörformig öpning, utan

Käkar eller Tänder, hvaraf fynes följa, at

de mäft lära föda fig af fmå Vatten^crak el-

ler djur. Trefvarne ^ fom merändels gifva

anvisning på hufvudet, äro gem.enligen an-

tingen aflangt runde och ät ändan något

fpitiade, eller lancetformige och något tre-

fidiga (Canceolato -triquetra), ftundom ock
nältan pyramidformiga: til antalet fyra, men
icke indragelige fåfom pä Sniglarne m. fl.

5

Äldre Författare hafva gifvit dem de oegen-
telige namnen labia auriculata, labia depen-
dentia et branchiata, och Cirri penniformes^

n\en, än värre fynes någon nyare Författa-

re hafva anfedt dem fåfom fötter. Ögon lär

man ännu icke hafva uptäckt.

§.3.
'

Efter hufvudet följer Kroppen med fiti

Gel^ Buk och Fot (§. l). Gclen (Branchiae)

L 3 äro
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å'ro fyra (men på ORron åtta), och ned-

hänga två å h varje fida, det inra något ne-

dan om det yttra, långs åt kroppen, famt

Huta fig bakefter den uti två rör, fom lik-

väl vid deras början eller fäfie utvändigt fy-

nas utgöra et enda af llörre och mindre längd
j

men federmera oftaft äro åtlkilde och fluta

fig i två längre eller kortare rör, afhvilkadet

ena eller öfre gemenligen altid är nog min-

dre eller fmalare och kortare. Deffe Gelror

(Tracheae five fiftulae branchiales) håller Krä-

ket utdragne utom Ikalen, men drager in

dem när det behagar 3 i ytterfta ändan eller

öpningen äro de förfedde med^ Sågtands -fli-

kar
j hviika, efter Kräkets behag, infalla uti

öpningen och aldeles tililuta den. Deffe fli-

kar utgöra lågorna trekanter då hela Täpp-
loket ifrån medelpuncflen är delt genom få

lalier, men i många, blifva flikarne i fam-
ma mon långa och fmala, och därföre är det

oriktigt at viffe Författare gifvit dem namn
af Cirri, och än orimligare Tentacula, utan

böra rätteligen kallas Falvul(J^, Gelrören äro

merändels uti en jämn rörelie, luft och
vaiten gå fnart fagt befiändigt in och ut växel-

vis genom dem, och det med den häftighet

at man fer ftarka virflingar och väderblafor

därefter uti vatnet. Deffe Gelrörs mer
och mindre ut- och hopdragning, tjenar äf-

ven Kräket at mer och mindre lätta fig,

famt at hålla fjg på hvad djup i vatnet fom
helll. Buken åtföljer gemenligen benet bak-
efter ned til foten, och det är därföre fom
någre, af okunnighet, tagit ben och fot til-

lika för Kräkets kropp, §. 4,



Jul. Ang. S(^pt^ löp

5.4

YtterR utom kroppen, med aJIa des
iTyfsnämnde delar, är zlt betackt af Manteln

(Palliura eller Velamentum Branchiarum få-

fom Lister kaliar den\ Den är hufvujfake-
ligen anvuxen vid Kräkets rygg, och med
viffa band eller flrängar vid den fiörre och
ojämna fördjupningen, fom utgör näilan he-

la Spegeln (difcus) pä inra fidorna af Skalen.

Manteln beftår af en dubbel hud, des yttra

Brädd eller Bräm är fammandragelig til en
Valk (Fimbria), och kan utdragas långt utom
Skalen. Men det efterfia af famma Bräm
är fålladt och franfadt med greniga utlkott

(ramofo-lacera), och detta tjenir äfven, då
Skalen i den ändan och under hvirflingarna

(§• 3O äro öpna, at hindra obehöriga ting

inkomma uti Skalen. Ytterft vid Snäcklka-

lens inra kant rundt omkring, är Manteln
ockfå merändels anfäfiad, dock endajl på
inra fidan eller med des åt Skalet vända
hud. Det är fåledes endaft Brämet af Man-
teln, fom kan flräckas utom Skalen 3 men då
Skalen tilbyggas, måfte nyfsnämde anfäft-

ning loffas, hvilket äfven kan fke med fo-

tens tilhjelp, dä Manteln utväxer tillika med
det tilbktQ /kottet af Skalen, och åter vid

des yttra kant anfäftes.

Ifrån fiilberörde anfäOning mäile Man«
teln äga gemenlkap med. TyojuJi ( Tunica )

eller den hmna fom innan til beklrder fka-

len^ och fåledes den egenteligen vara en fort-

L 4 fattning
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fattning af manteln. Käraf inham.tas at , dä
Tröjan närrnafi omgiiver Kräket bland Snäc^

korna, få är det tvärtora Manteln fom när-

maft omgifver Masiekräken, o. f. v. Men
vid merberörde anfäflning, måtte äfven fam«
ma Tråj-hinna gå utan til påfkalen, och ut-

göra det man kallar Skalhud (epidermis),

Föliackteligen fynes Tröjan och inra Ikaihu-

den vara endaft en fortlättning af mantelns

inra hud, fom delar fig vid oftanämde an-

fäftning, för at bekläda fkalet på ena hållet

innantil, och på det andra utan til. Emedan
nu Tröjan tillika vifar famma glänfande PärU
färg och äfven beftånds delar, fom inra fidan

af Skalet: få tyckes vara ganlka troligt, a t

Skalen genom den och från Mantelns kärl

erhålla deras nödiga tilökning på tjockleken.

Men til förökning af Skalens vidd, fynes på
musfelkräken intet verktyg dertil vara lämpeligt,

mer än antingen Mantelns Valk eller Foten , el«

ler ock bägge tillika, hvilka altfå uträtta det

famma, fom kragen och foten hos Snäckorna.

At närmare belkrifva musfle/kalen , ikulle gö-

ra denna Afhandiing för vidlöftig, och det

m. m. inhämtas närmare af Terminologien, fom
jag ärnar färH^ildt af Trycket låta utkomma.

De invärtes delar hos musflekräken , äro

närmail dylika fom hos Vatta-Snäckkräken

,

och hvad fom kan vara förändradt uti läget,

har berodt af Musflekräkens olika daning och

llällning3 derföre har ock deras Andtarvi fit

eget
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eget utlopp där gelrören utgå ( §. och ar

den fåiedes vid ändan af Kroppen, fåforn pä
de fiefte af djurriket, larapad^ det ar fåle«

des ogrundadt, fäfom en och annan trodtj at

det ena gelröret ( 30 tj-^nte til Ändtarm

3

och det andra til Svalg. Men väl inhvirfias

derigenom tillika med Vatnet jämväl åtikii-

lig föda för Kräket, äfven fom ock derige-

nom åter utvräkes hvad Kräket atfogat elier

hvad annat fom inkommit med vätta virflen

och Kräket ej omtyckt eller icke kunnat be-

tjena fig af. Hjertat är beläget mot ryggen

^

och är juft ftäldt där , fom utgör öfra delen

af MusPe/kalens Afar ( umbones ) och vida-

re Sätknylar (nates), elier Åsbvaljvet ( for-

nix umbonum), hvareft det både har bä-

Ila utrymmet, och äfven är i högfta måtto
väl förvsradt. Ltfvern^ fom af de gamle Fä-*

derne fått heta både Maconium och Papaver^

befinner fig vid början af Baken, ^eller om^»

gifver lilla Magen (ventriculiis). Aggftocken
intager det ftörita rummet af Buken och ne*

dra delen mot foten, där befinna fig äfven

de Manliga och Qviniiga lemmar, fom fram-

åt på fidan af Foten pä de klumpfotade, m.en

bakut eller i hälen på de plogfotade hafva

deras ut- och ingång. Musliekiäken äro ge-

menligen enkönige, Hanne och Mona hvar för

fig: och det torde vara endaft Mi:sjlwgaYne

(Mytili), Klbjmiisfiorna (Volfella) och til

äfventyrs de fom för altid anfäfla fig , hvilka

man ment eller giffat vara tvåkönige fåforn

Snäckkräken m. fl. af de odölgde maikkräk.

En Syliik, något ftyf, eller hård och criftallr.

L )
kla?
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klar lång lem eller Stift ( Stylus,) nedhän-
ger från lefvern midt uti Buken, hvars än-

damål man än icke kunnat utgrunda.

§. 6.

Då äggen aro befrödade och färdige at

utgå, blifva de i ordning antingen fältade

vid Gelén, eller utanpå Skalen. Ungarne
ligga då uti hvar fit göme förfedde med fm
matfäck (Piacenta^, och äro omgifne af en
gemenfam beklädnlng eller flemtäcke. Äldre
Författare fom kallat det fenare Favago eller

tingkaka ^ hafva icke kunnat förklara, huru
det tilgår med berörde anfäftning utan på
Skalet. Det kan fke med Kräkets fot, men
ockfå med tilhjelp af des Mantel och Bram,
då ungkakan åtföljer den famma på den hud,

fom betäcker och anfäfter Skalet utan til, och

fom åter med ungkakan afifaller, fedan un-

garne ändteligen få tilvuxit at de kunnat gå
ut och beföka den ftora Verlden. Al a äro

vid födfeln förfedde med deras mjuka Mus-
fleikal, fom fnart nog hårdnar, och det utgör

ftundom et antal af 3000 musflor fom en en-

da moder framfödt. Några hinna til en nog

ofantelig ftoriek och vigt, fom ftundom fli-

ger til f32 Skålpund endaft hvad et enda par

Skal väger, oberäknadt fjelfva kroppen 5 man
kan då föreftaija fig hvad liyrka kräket i fm
fot äger , at kunna gå fram med en fådan

Börda. En vifs Förfa-tare har trodt at mus-
ilorna gingo med hälen framvänd och Bla-

det bakefter; få kan man fäga at det för-

håller
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håller fig med Snäckkräken: men aldeles icke

med musllorna, fom hafva foten rätt fram«

vänd och ftiga på hälen fåfom MennifKan.

Sådana och dylika irringar härröra deraf,

at man icke rätteligen i ackttagit hvart åt Krä-

kets hufvud verkeiigen är vändt (§. 2)»

De fläfia Musllor äro i all fin tid van-

drande, eller löfa och lediga, men några,

fåfom en del Skraflh^gar ( Spondyli ) och

OJiron ^ faftväxa antingen rätt och llätt eller

medelft från Skalen utväxande kramlor eller

krokar, och förblifva för all deras tid på fiäl-

let. Andre åter, ikiom Vilämusjlerna ( Ano-
miae ) dana fig et hål på undra Skalet, läm«

padt efter en på fiället funnen eller tilredd

och paffande Tapp ( Clavas ) 3 deffa fynas

ockfå där för altid qvarblifva. Men åtlkilli-

ge fäfta och loffa fig efter behag medelft en

egen art af Klangen eller Klängqvafl ( Fafci-

bulus cirralis ). Denne klängqvafl har fin up-

rinnelfe af en liten rot bakefter foten belä-

gen, och beftående af fammanlöpandö fen-

fträngar från kroppen. Derifrån utftå en mängd
uttögeliga och hopkrympeliga famt hår- eller

tagellika klängen, hvilka i ändan äro antin-

gen något vidare ( fubclavatas ), eller förfed-

de med en fkålig knapp ( capitati ) , hvar-

med Kräket hvar fom helft kan anfuga och
fäfta fig, om det ock vore vid det bäft po-
lerade glas. Genom tidens längd, blifva des-

fe klängen ftyfvare och förfträckte; men ge-

nom
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nom våld eller llitning förlora de fm yttra

del eller knapp. ViiTa Skinkmusfiör ( och
förmodeligen flere af a^ndra Siagter ) liafva

kiängqvaiiar af få fina hår-ändar, at man der-

af tilverkar Strampor, Vantar o. f. v. mera
at tjena nyfikenheten , än tii något verkeligt

gagn, enirdan 40 til fo SkinkmiUslIor eller

Klängqvaftar icke gifva mer än 3 unts be-

redt fn kalladt Silke eller Byffus, ej at för-

tiga den mödofamm.a beredningen? i anfeen-

de til hvilket alt et par Strumpor ockfå kom<
ma at kolla omkring tijo ducater.

8'

Hela m.usflornas Clafs torde kunna be-
qvämligen indelas uti följande tvänne Ord-
ningarj med fme underdelningar och tilhöran^

de Slägter:

O v d 0. I.

DEN TA TA.

Tejla cardine dentato.

*) Inceqinvalvia,

I. MACERIS ( Svängmusfia ): Tefta inx.
quivaivis, rudis: natibus fqbturbinatis.
CarJo plicis longitudinalibus, arcuatis,
conniventibus: Callo f. dente valvs uni^
US oblique inferto, gibbo, crenulato5 al-

terius



Jul Aug. Sept. 175

terius fovea crenulata dentem excipien-

te: utriusque denticulo fub vulva folita-

rio non inferto, fsepe obfoletOc Ånhnal

Paliio faccato, limbo extas toberculato|

Pede diilicho, Tentacuiis . . . Trachea bre-

viflima^ furcata*

2. SPONDrLUS {SkväHing): Tefta m^^
quivalvis. Cardo valvae uoius dentibos

qaatuor, alterios duobus: omnibos infer-

tis 5 Scrobicuio intermedio ligamentum
excipiente. Animal Pallio iobato, iim-

bo iaciniato-ciliato cirratove3 Pede vix

ulio, Tentacuiis ... Trachea brevifTima,

furcata.

cequivalviai a) Cardine undique

dentibos numerofis:

3. ARCA ( Arkvmsjla ): Tefia ^quivaliis.

Cardo vaivce utriosqae pllcis transverfls

dentibusve numerofis, aiternatim infer-

tis. Animal pede diiiicho, Tentacuiis...

Trachea brevi;, furcata: furca longitudi-

ne mediocri.

h) Dentthus hteralihus
^

utrinquei

4. C^RDIIJM {Hjertmtisfln): Tefia ^qMU
valvis faepiiis cordato - rotundata: margi-

nibus plicatiSj plicis infertis. Cardo val-

vae utriusque dentibos prinnoribus 2 appro-

ximatis^ aiternatim infertis 5 lateralibus

totidem remotis fimplicibus alternis: qui-

busdam
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busdam dente anali didymo excipiente.

Animal pedefalcato, Tentaculis lanceo-

lato-fabtriqaetris; Trachea brevi fur-

cata, fiirca longitadine mediocri.

5. FENUS {Skonmusjla^i Te(la «qui val-

vis, fsepius fubcordata aut rotundata,

marginibus laevibus, aut parum quibus-

dam crenaiatis, Ano fspius impreffo

Viihaque diftin<!^ifrimis. Caråo valvs

unius dentibus primoribus 3 ? alterius duo-

bus infertis: quibusdam utriusque vaivae

2 tantum, lateralibus fcii. anali primo-

ribus approximato, vulvali longitudinali

faepius remoto quibusdara obroleto. Ani^

mal pede difticho, rarius falcato, Ten-
taculis lanceolato-fubtriquetris, Trachea
brevi plerisque furcata, furca longitudi-

ne mediocri.

6. ASåPHIS (Skyggimisjla): Tejla squi-

vaivis ( quibusdam välva altera parum
dilatatiore ), oblonga. Cardo valvae utri-

usque dentibus primoribus 2 fifTis, al-

ternatis, parum infertis: lateralibus to-

tidemj vulvali antice divergente conni-

venteque, poftice lineari alterno, anali

lineari, ftriae alterius valvas inferto. Äni-

vial . .

.

7. MACTRA {Irägviusfa): lefla ^equi-

valvis, fepius fubtriangularis. Cardo val-

vae uriusque dentibus primoribus 2 com-
prefTis, in angulo pofitis, alternis: fcro-

biculo
'
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biculo adjacente3 lateralibus uniiis valvae

Timpiicibus ab alterius didymis receptis.

Quibusdam cardo unius vaivae dente ge-

rainato ab . alterius faveola tantum ( non
fcrobiculo qui omnibus infuper adefl öc

vacuus ) receptos lateralibus aut fimpii-

cibus alterius, aut obfoletis. Animal
Pede difticho, Tentaculis . . . . Trachea
longa, furcata? forca iongitudine Teftas

latitudini fere squaote.

8. TELLINA ( Veclmusjla ); Tfla sequi-

val vis 5
oblonga, fuborbiculata aut fub-

globofa: antice liinc fspius flaxa. Cardo

valvae utriusque dentibus primoribus 2,
altero majore fubbifido, altero minore

fimplici quibusdam obfoleto: omnibus
alterius infertis5 lateralibus 2 compreffis,

alternis licet valvae uniinfertis: raro ob-

foletis. Animal pede diflicho, Tenta-

culis lanceolato*-* fubtriquetris5 Trachea
brevi, furcata, furca longiori.

9. DONAX {Kilmusjla): Tefta ^quival-

vis, margine antico obtufiffimo, fubcunei-

formis. Cardo välvde unius déntibos pri-

moribus 2, alterius unico, infertis: la-

teralibus utriusque 2, unius fimplicibus^

infertis alterius geminatis. Animal pe-

de falcato 3 Tentaculis ^ . Trachea bre-

vi furcata, furca longitudiae mediocri

parum inferiore.

c) Dente låterali altero tantum mar-
gine*

10.



1/8 j'^^"/- ^iug. Sept.

10. CHJMA iGluggmusfla): Tefla squi-

val vis
5

oblonga, quibusdam rotundata.

Cardo valvae unius dentibas prirnoribus

lateralibusque 2: aiterias vaivs primcri
lateraiique unico diclis inferto, qaibas-

dam his etiam dente longitudinali in-

terjacente. piica longitudinali aitsnus val-

VcS recepto: denciente poitieOj prolon-

gato. Ånimal . , . *

XI, MFA {PävlmusfLa )\ T.y?^ squ ival vis
^

ovato-oblonea, rarius bafi contracra emar-
ginato-lobata. Cardo valvs unius den-

tibus primoribus 2 approximatis: alteri»

US unico patuio, craffo, folido, quibus-

dam tenui laminsforrnij omnibus ispi-

US crenulatis fubiniertis. Dente Jatera-

ii valvaii tantura, icngitudinali : unius

fimplici, alterius geminato inlert0 3 raro

divergeonbus conniventibusque. ÄJiivial

pede difticho, Tentaculis obiongo-fubo-

valibus3 Tracliea longiafcula, fimplici?

Quibusdam Fafciculo cirrali, Cirris fub-

ciavatis*

d) Dente låterali rarius ullo.

12. HIATVLA ( G.ipmufjli): Telia aequa«

lis oblonga, utrinque hians. Cardo val-

vse unius dente depreffo, patuio; infer-

to aut vacuoj alterius fubbidentato, ple-

risque fcrobiculo intermedio , excava**

to. Dentibus lateralibus aut nullis, aut

vulvali tantum, raro anali obfoleto.

Animiil



Jul. Ang. Sept. 179

Animal Pallio lobato , pede didicho fub-

falcato, Tentacuiis ianceolato-fubtrique'*

trisj Trachea longiffima, fimpiici.

13. SOLEN {Slidmusjlä): Teffa ^quivalvis

elongata fubcylindrica. Cardo välvas unius

dentibos duobus alterius folitarium re-

cipientibuS) aut valvse utriusque dente

fubulato, adunculo, connivente: raro vul-

vali obfoleto. Animal Paliio faccato»

tubularij collo longo aut longiHimo re-

traåiii, Capite ob-pyriformi, Pede Ten-
tacuiisque nullis. Trachea miiiore, fur-

cata: furca coadunata cylindracea5 aut

brevij fimpiici, conica.

14. VOLSELLA {Klåfrnusjla'): Tefta sqvi^

vaivis, oblonga fubfaftigiata, apice åke-
rö latiore rotundato, altero acuminato,

fubcuneiformij natibus fubobfoletis ter-

minato, fornicibus fspius hbiofis "inträ

teilam. Cavdo terminalis, dentibus val-

vs utriusque fspius 2, mutuo infertis:

linea lateraii (vuivali) longitodinali ex-

cavata infuper firmatus. ^/;/VÄ^?/Pede fal-

cato, Fafcicuio Cirrali cirris capitatis,

Tentacuiis lanceolato-fubtriquetrisj Tra-
chea breviffima^ fimpiici.

Ordo 2.

SU B DENTATA.
Tajla Cardine dentibus fpuriis.

M 15. PE^
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Ij. PECTEN {Kammtisp): Tefla {uh^c^m-

valvis, aurita, plicata, plicis margine

faepius infertis. Cardo valvae utriusque

fcrobiculo plerisque triangulari margina-

10 j
marginibus parum elevato-dentifor-

mibus obfolete infertis. Animal Pallio

undique ciliato cirratove, Pede longo

falcato, Tentaculis * . . . Trachea bre-

vi furcata, furca Jongitudine mediocrL

16. TEREBRATVLA {Snutmitsjla): Tefta

insquivalvis, valvula altera plerisque

nate prominente perforato. Cardo cal-

lis 1. tribus et variis valvula^ alters fub-

infertis, 1. binis linearibus in angulo po-

fitis valvulae alterius aut callum inter-

jacentem ambientibus, aut foffulis linea-

ribus recipiendis^ quibusdam margini-

bus tantum bafeos, reflexis et in den-

ticulum quafi definentibus, conniventibus.

A''^i^iol pede . . . Fafciculo cirrali facpius

Cirris fubclavatisj Tentaculis ....

17. PUOLAS {^Borringmusjla): Tefia ^^quu

valvis, divaricata: dorfo, latere vero op-
pofito antico rarius, valvuiis accefforiis

minutis difformibus obfita. Cardo val-

vae utriusque recurvatus, interius colla

dentiformi eiongata arcuata, libera pen-

dente: cartilagine valvuiisque accefforiis

fsepius connexus. Ånimal Pallio faccato-

tubulari, capite obconico, Pede dilticho

minuto3 Tentaculis nullis Trachea lon-

giffima, furca f* tubuUs binis breviffimis,

aut
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aut longiofibus coalitis, Iterminatat qui*

busdam 5 ad bafin tubulorum utriftque,

foiiolis ferrisve binis offeis radentibus

armatä»

Or Jo 3.

EDENTATA.

Tejla Cardiöe dentibus ftullis*

18. I^INNA {Skinkmusftä\: 2>/?/i ^quivalvif

^

oblonga, faftigiata: apice altero dilatato^

altero acuminäto natibus obfoletis ter«

ininato. Cardo lateraliis, edentulus. Ii-

nea fubulata excävata longitudinali. Ånu
mal Pede falcato^ Fafciculo Cirrali Cir*

tis fubciavatis^ Tentaculis . • . Trachea
brevi|^ fimplicL

19» MFTILUS {Musjling): Te/la xquivdvis,
faepius oblonga, Natibus iateralibus. Car-^

do lateralis, edentulus^ linea fubulata ex*

cavata longitudinali. Animal Pede fal*

cato, Fafciculo Cirrali Cirris fubclava**

tis, Tentaculis oblonge * fubovalibus, L
lanceoiatö fubtriqtietrisj Trachea btevi,

fimplici*

^ö* OSTREA {Ofiray. Tejla plerisque in-

aequivalvis, varia, lamellofo - afpera et

rudis: regiöne nätium inferius retufsj

faspius adcretä aut parafitica. Caråo eden-

tuiusj fuko iineari, fcrobiculo oblongo^

M 2 variö



1 82 Jul Aug. Sept.

vario fulcisve transverfis pluribus liga-

mentum valvarum excipientibus. ^m'"
mal adnatar0m Oftrearum, et parafiti-

carumforlan, prorfus apodum, Tentacu-
lis pyramidalibus, fepe Fafciculo Cir-

raii iniiruåum. Trachea breviiTima, fur-

cata.

2T. ANOMIA { VilJmtisJla): Tefta pleris-

que inaequivalvis 5
fubrotundata, insequa-

lis, ^parafita: valvula altera tenuiore,

plana, foramine prope bafin inatquaii,

clavo feffili adaptato, pervia. Cnrdo eden-

tuius, cicatricula lineari bafeos reflexae

* valvula& alterius bafin recipiente. ^»Z-
mal ....

9-

Af de anförde tjugu tvä Slägter, gå de

nu redan bekante Arter förmodeligen til et

antal öfver ^'oo. Både myckenhet och äfven

Maturen vifa fåledes nödvändigheten af et

ftörre antal Hägter, än dera v. LiNNe utfta-

kat. v Flere Författare utom mig hafva ock-

få funnit denna nödvändigliet, och af alt

detta lär aitfå inhämtas en fäker anledning

til de nu antagna nya Slägter. Ifrån Siägtet

Chama är Macekis vida ilvildt, och det be-

Här altfå af hvad v. Linnc kallat Chama
Gryphus och Lazarus m. ti. dylika. Asaphis

bellår af den tiiförene få kallade Venus cie-

fiovnta o. il. fådana. Ifrån Solen är Hiatula,
både tii Skai och Kräk , få åilvildt fom natt och
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dag, hvarföre ock til den fenare höra de fom
förut hetat Solen dipbos och Bullatus ^ Mya
éiremvia och tvuncata^ Mythus Fholadis o.

f. v. Ifrån Mytilus är likaledes Volsella
åtilcildj fom bedår af de förr detta nämnde
Mytilus ungulatus

^ hiäens^ ediilis^ ^xufln»

lilöcularis m. fl. ifrån Ofire/i ^ äx Pecleji icko

mindre ikiljacktig, och dit räknas nu den tii-

förene få kallade Ostrea maxima ^ Pallmm,
Pleuronecles y Lima o. fl. fådana. Äfven få

åt/kild är Terebratula ifrån ANo:-,nA 3 til den
förra höra nu hvad man förut nämnt Ano-
MIA truncata^Capiit ferpentis

^
fcohinata^Cranio^

laris , placenta o. f. v. Den fiftnämnde är

få tunn, få lös och få bräcklig, at des bräd-

dar gå fonder näfian vid det varfammafie vid-

rörande. Den lär följackteligen än icke komr
mit hel til Europa, utan med Sax kringklipt

och jämnad, för de ftycken fkul, fom äf des

bräddar utbruflit. Jag har likväl någon gång
fedt få mycken qvarlefva af des Såtknyl

(nates), at jag haft anledning /luta det den
är förfedd med et hål, och fåiedes icke va-

ra någon Anomia utan Terehvatula. På kring-'

klippningen är aldeles intet tvifvelsmål, den

är verkeligen fynbar, utom det at aldrig någon
Muslla kan leiva imellan tvänne aldeles plat-

ta och rundt omkring aldeles öpna ikifvor^

därföre måfle ock denna Musfla i des ofiiad-

da tilftånd, åtminfione hafva det ena fka-

Jet något fRåligt, med något upbögd brädd:

och fådan lär an icke någon hnnas uti Eu-

ropas Cabinetter.

ADOLPH MODEER.
M 3 An-^
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An?Hårkmngar vid åtfkilliga VeftindiJ%a

Trädarter, (Fortfättn, *}5

SAM, FAHLBERG,

Bois de Courbaril u)\

Växer ofta hög och tjock fom en Ek, men
är fällfam på Ön. Det älikar torra och hög-

ländta ftällen famt blommar fedan Löfven
utllagit i Maji och Junii månader. Frugt-

/kidan blir 3-4 tum lång och en fjerdedel

däraf bred, ftundom fammantryckt midtpå,
formerande likfom 2 rum för fröna, fom äro

Bönorna äro mörkbruna utanpå, hvita

Inuti och af bälk fmak. De omgifvas af et

ljusbrunt Mjölämne, fött och klibbigt vid

tuggningen, men lemnar en faltacktig bäfka

efter fig på tungan. I hungersnöd Ikulle där-

af kunna beredas Mjöl och andra ämnen til

uppehälle, emedan des gummeufa egenikap

och Socker-ämne är mycket födande och

ätes ibland af Negrerne blandadt til deras

Caleloux eller Peperpot. Barken är bäfk

och nyttjas til Tifaner fom blod-renande och
magftärkande medel, färdeles för utllag. Sjelf-

va Trädet har en rödbrun färg när det är

gammalt, antar nn polure, och nyttjas i Fran-

flcaÖarne tilMeubler: det är fegt ochvaracktigt

til

^) Se föregående Qvartal Sid. i5'3.

tf) M^'i!JSficC(i CourbarU, L, «. B, Bergh Tal I, c. i4J-i4at



JuL Ang. Sept. 185

til ftolpar famt flere materialter V^d byggna»
der af Sockerqvarnar. Ibland är det fa Sort

at kunna tjena til Ökftockar,

Kådan fom utflyter ur trädet är ljusgul

och genomfliinlig. Röken däraf brukas i Spas-

modiJk huivudvärk famt efter förkylningar.

Flanell rökes då därmed för at frottera och

betäcka fvulna och värkande delar i flygan-

de Rheumatismer,

Bols Epineux des Antilles v).

Bortblandas ofta i ^nfeende til des namn
med ftora Silkbomu|ls- Trädet (Bombax L.)

Men detta växer mera buikacktigt, (likväl

ibland af fot högt) hvars Träd har en vac-

ker gul färg, hvilket fönderrafpadt ger en
brangul färg på Bomull, Yile och Linne och
nyttjas därföre mycket af det couleurta fol-

ket. Med infufjon häraf tv'itt2iS gamla och
orena fårnader, fom befordrar läkningen.

Detta träd ger en art Gummigutta, fom är

väl bekant på Martinique och Guadeioupe,
och få god fom den Oftindilka.

Bots de Fer x}.

Förtjenar namnet i anfeende til des hård-

het och tyngd; det fjunker i vatn, men emot-

ilår ej länge däruti förän det blir mafkftun-

get och förtärt. Det växer på torra och hög-

M 4 ländta

v) Znmhoxyhn Clava Herculis L.

rx) Fflgara Pterota L. Ironjvooä Angl,
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ländta flallen, men hinner fäiian til mer än

.vid pafs et qvarters dianaeter: 1 de Spanska

Colonierne fäges det få 3 dubbel denna tjock-

lek. Det .yttjas til Byggnader och Inftru-

^ienter^ och är därföre ftark fmyghandel
ihärmed öarne imeilan, heift det är iitvaldt

til rullar
5

hjul och qvarntimmer. Ungt ar

det ijusgrått til färgen^ men mörkare med
aldren. indianerne bruka det til krigs-red-

Jfkap, fpjut, klubbor, m. ra. Barken nyttjas

til Decoå för venerifK ikabb och får af fam-

ma art. Negrarne dricka vid fådana tiifäl-

len alla mornar ungefär et halfiiop.

Böis a Fleurs jaunes eller Ttdipier j).

Växer hög och yfvig fom Nötbulkar på
l^eniga och torra frälien, prydandes högderne
mtd des gula och vackra biommor. Vcre
tjenlig til Häckar och Alléer: Om grenarne

planteras den regniga årstiden, fä växa de

fom Pil. Trädet duger til intet, men bla-

den äta^ begärligt af Getterne.

c

Bots de FraiKhipanier Bkinc z).

Trifves äfven på torra och fteniga flällen.

Om Trädet brytes eller fåras ^ få utflyter en

bvit mjölklik faft fom ftelnar i luften 3 den-

ne nyttjas af Negrerne på färika får, fom
fedan tilbindas för at afhälla luften, hvarige-

nom de läkas. Qvinfolken bruka denna faft

fom
:>•) Bignotiia fl ans L. ,

t) Flumierin alba L.
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fom et/emmenagogum, fom^ fril lan- flår felt^

om ej menfes varit alt för länge borca.

Nyttjas ockfå af liderliga perfoneij lieili det

anfes fom et Rarkt abortiens.

Böis de Franchipanief Kotige å'j,

Älikar famma jördmon. Har icke få ym«
nig 'aft. Biommorna liafva en fvag och belia-

gelig lukt ^ fom liknar Jasminens. Eru-kas

uti Sockerbakelfer och Confitarerj äfven i

Potpourrier. Sjelfva Trädforterne aro löfa,.

och nyttjas icke. Det röda fynes: dock nå»

got hårdare.

Böis de Fromagier ou epineux a).

Trifves pä höga fläta och fandiga ilällen^

Är mycket högt, och kan i anfeende hartil

kallas Öns Ek, emedan intet öfverträffa?

det i lioriek. Det är gfåacktigt, iöfc, lätt,

groftrådigt och har mycket lös kärna. Vä-
xer fort och tager rot fom Pilen i lös jord-

mön. Frogten innehåller den bekanta grå-

"blå Silkes Bomullen, fom kunde användas.

Barken ^"^'11)2,^ til Tifaner i Venerilka å-

kommor.

Bots de Göfuier blaiic 0).

Är löfi och hvltt träd fom utväljer högländta

och fandiga ftäilen. Blommorna hafva en be-

M 5- i^agiig

^) Vluny.eria rubra L.

å) Bombax Penlandriini L. K. V* A* HandL 1790 ^oofeq^i-u

®) Burfera gummifera L.
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haglig lukt Dä trädet hugges luktar det

fom Terpentin. Kådan är tunn och klibbig

famt af famnaa lukt. Afhuggne qviftar eiler

nedfatta färika ftolpar fortplanta det om vä-

derleken eller marken vore aldrig få torr,

Bois de Guajac i).

Pryder med des blå vackra blommor. På
Bartholome är den mäft af Kapare uthuggen.

Af ^'^///'/'^r/;^ göras Aikar
5
Stäfvor, Bägare och

Mortlar, hvartil det är ganika tjenligt. Trä-
det är mycket hårdt, ljusgult m.edan ungt,

men mörknar fedan och får en mörk Cafta-

niebrun färg. Blottftäldt för fol och väta blir det

ljusgrått utanpå och fortares fnarare af Luf-

ten än under jord , där det utan förrutnelfe

kan ftå mer än loo år. Blommorna torkade

och druckne fom Thé, fägas vara magftärkan-

de och blodrenande, äfven fom bladen och

barken af de yngre grenarne, hvaraf bere-

des den kända och af hvita och fvarta nyt-

tjade drycken Mabé fom är rätt behagelig,

til fmaken
,

färg och klarhet lik väl brygdt

fvagdricka. Beredningen däraf är följande.

Ungefär til 3 kannor vatn tages et lod af

denne bark och något mer än dubbelt af

Snakevood fom fönderitötes och fedan kokas

tils vatnet bekommer en vifs grad af bäfka

mer och mindre efter omfländigheterna, hvar-

efter det häiles i et ftenkäril at fvalna och daruti

blandas få mycket brunt Socker fom behöf-

ves til behagelig fmak. Härtii blandas et

haif-

i) Guajacwn officin als«
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halfflop af kall och en dags garamal Mabé,
för at därmed befordra gasning öfver nat-

ten: Om morgpnen affiias det, och fylles pä
fiafkor af halfftops rymd 3 då det är fär-

digt.

Böis de Gouiave 2).

Trädet har en vacker rödbrun färg, fint

och hårdt och låter väl polera fig. Frugten
liknar en furkart, men har behagelig lukt i

början 5 blir likväl fedan frän, inuti är den
ljusröd, med kärnar lik Njupon. Smaken är

angenäm, Deras egen/kap är Hoppande, fär-

deles /kålen, hvilka torkade och fönderftöt-

te med hälften Törnrofor intagas i rödfot

och envifa diarrheer fom en fäker huscur,

Geleet fom göres af frugten är allmänt.

Des fmak höjes än vidare om det iägge^ på
unga Cocoes-kärnor. Det göres få, at man
tager frugten något mer än halfmogen, ika-

lar den och kokar i vatn tils det vid hös-

ningen blir fegt 3 hvarefter det fvalas och fi»

las, och hälften få mycket renadt Socker til-

lägges, fom inkokas tils det förlorat en tredje^

del, och det under jämn ikumning. Sedan
det något fvalnat, hålles det i burkar eller

glas och flälles i fölen där det far conj&öan«.

ce, ju längre ju hårdare och vackrare.

Böis de Göumve maron 3).

Växer här mera allmänt och är i fit ilägte

det famma fom furkart bland Äplen, Trädet
är

51) Pfidium pyrifcrntn

3) Pfidium tnonlanum* Sivartz. fvodr, L 77,
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B.'c til färgen brunacktigare, mindre fint; mea
liknar dock mycket det förra.

Bois de 1'huile ou Copahiie 4).

Har en angenäm lukt naflan fom Balf. in-

dlcus. Växer här ef iiörre än ftora Stickel-

bärsbufkar på högder och torra flällen. Vid
biom» och biadftjelkarne kan utpralTas en fin

Olja, fom drypen på Socker är god för flufs-

hoi:a. Bladen nyttjas til bader för at befor-

dra fvettning5 lika få drlckes Thé på bla-

den för förkylningar. Trädet är hårdt, hvit-

acktigt med mörkbruna ådror, och tar nn
Polare.

Bois d'lnde 5).

Växer pä torra, och högländta ftällen3 bar-

ken nyttjas fom et magftärkande medel. I

Martiniqae brukas det til en Liqueurs be-

redning, under namn af Bois ä^Inde. Trä-
det är hårdt, fint och rödacktigt. Det förlo-

rar des lukt då det torkar, men återfår den

få fnart det blir vått.

Bois d^Inivrier des foisfons ö).

Ar löfl och otjenligt til ann?.t än tunnband,
och filkryiTior. Roten fönderftött och kallad

i vatn, gör fiflcen yr at de kunna tagasmed
händerna. Smaken är förenad med en obe-

hagelig

4) Copaifera oiTicinalis L.

5^) Mynus acri?. Sivnnz prodr, p. 79,

é) Erythrina Pifcidia L.



Jul Ang, Sept. 191

hagelig bäilca. Trädet har en vacker ljus-

gul färg.

Bois de Karapat 7).

Det är af dennas Frön fom den bekanta
Caflor- oljan göres, hvaraf tilredningen är

känd. Den brukas allmänt i förhoppningar,
Cölique, m. m. dä däraf tages frän 2 Tlie-^

H^edar til I *- 2 matHcedar efter ålder ocli

andra omiiändigheter, famt äfven magen utan-

på därmed fmörjes: at förekomma ref eller

äckel 5 tilblandas några droppar Anis-olja el-

ler fonderftött Muiliott» Bladen läggas på
tinningarne för hufvudvärk: äfven på in^

flaiTimerade ögon, Rofen och andra fvulna^

der. Ändteligen läggas de ockfå på Span-
Ika flugor dä> de göra god nytta»

Bots de Karatas g)-

Planteras til ilängfel och Ikilnader. Bladen

växa 7~8 fot höga^ imelian hvilka, om de

flå tätt, ingen ting kan genomträ-nga, eme»
dan de äro taggige i kanterna 3 växten blir

18-20 fot liög och dör ut fedan den blom-

mat, fom Iker ungefärligen vid 20 året. Men
förekomraes blomningen medelil blömiler-

fiielkeos bortfkärande, kan växten ärnå en hög
äider. Stammen är poreus och groftrådig^ mea
är jcke des mindre ganfKa ftark fedan den

torkat, h vårföre den brukas til wSparrar och

7) BJi-lnus. coinrriiinig.

g) Agnvc Aniericana L,
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"ribbor 3 äfven fam at bära på, hvartil de
för lättheten aro ganfka tjenlige. Invånarne

nyttja bladens faft til tvättning i ftäile för

Såpa 5 hvaraf kläder bli nnycket hvita, men bö-

ra iköljas väl, emedan de eljeft lukta fränt.

Utaf bladen ruttnade i vatn och fedan tor-

kade, kan beredas et flags Lin, fom är myc-
ket ftarkt, och brukas i Spanika Colonierne

til Rep och tåg för filkredikäpj bågelinor
^

äfven ankartåg, ra. m.

Böis de Manchinillier p).

Växer i lågland fandig och faltacktig jord^

mön vid hafvet. Det liknar et Äppelträd,

och Frugten en Surkart. Des mjölklika gif*

tiga faft är väl känd. Trädet brännes ikring

roten, hvarigenom det fedan utan fara fäiles.

Trä-ämnet är af en vacker gulgrå färg och

nyttjas mycket til Meubler. Det är varack*

tigt, och fortares ej af mailv. Man brukar

det här til knän och timmer i fartyg eller

båtar, hvartil det är mycket tjenligt, få i

snfeende til des feghet och egenikap at emiOt-

ftå röta, fom ock at icke malkfiingas. kx
faledes här bättre än den bäila Ek.

Böis de Manioc lo).

Häraf brukas endaft Roten, fom plante*

tas i torr jordmon , är ofta af en fots längd

och

9) llippomnne Mancinella L. Se nuna anmärkningar

därom i Vet. Acad. Mandl. 1 790 p. 222.

10) Jatropbr, B-iSnihot. L. CalTava Argl.



Jul Ang. Sept, 193

ocli et qvarters diameter. Ju gamlare den
är ju bättre tros den vara, hvarföre den ej

upgräfves inom året. Den Ikalas och rifve$

rä, famt lägges i fmå påfar, fom präffas

imellan tvänne genombårade ftockar. Därefter

torkas den i panna under beftändig omröring,

Härutaf fås et gulacktigt mjöl; hvaraf tunna

bröd bakas på bekant fätt. Detta är gan-

/ka födande. Af Mjölet göres äfven genom
blötning i vatn likfom af PotatoeS) Stärkeife,

gryn, puder: och detta raffinerade Mjölet är juft

Portugifernes Tapioca^ fom hemkommer från

Brafilien och nyttjas fom Sago, Rå faften

af roten är giftiga dödar foglar och fmärre

djur. Kokad och ftekt förloras den Ikadeliga

egenlkapen fom roten befitter.

'Bois de Medkinier n).

Trädet är löft och hvitt. Bulkar däraf

omplanteras lätteligen med grenarne, brukas

för ftängfel tillika med Citron-buikar, Bur-*

feva och Plumkria, Frugten af hela detta

ilägte har lika egenikap^ purgerar llarkt,

och om llörre dofis blifvit intagen åftadkom-

mas kräkningar och våidfamrjaa magplågor.

Bois d^Orangier 12).

Tfädforten ät iin^ gulacktig, antager

polare.

Bois
11) Jatropha Curcas, Goffypifolla ««-

12) Chrus Åurantiura L.
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Bois de fjjlenivier 13).

Växer på torra och Iiögländta Milen*

.Blommorna hafva en fvag och fötacktig iukt,

'Tsågot liknande den hvita Acaciaji: B'.aden ock

fF.idorna ätas med begärfighet af Getterne.

Sjelfva Trädet är gulacktigt nned rödbruna

ränder, famt kä;nan af famma färg. Det ar

fegt och hårdt, hvarföre det mycket nyttjas

til Ikaxt på Yxtsr. Kackor^ m. na*

Bois dEvantaiHer 14).

Trädet är lorn andra af Palmfiägtet gtof-

tradigt och £egt, det växer mycket fort fäl-

lan öfver 6 tums diameter., och aiimännafte

höp,den är 12-15' fot. Kring om roten, vid

lederna och där blommorna ULlkjuta, afiön-

dras årligen frän barken en feg och nätfor-

mig hinna, beftående sf flera Lameller,

hvilka fråfi den ena fidan tii den andra, vä-

xelvis omfatta hvarandra. Trädet läfom. fegt,

brukas til kroppåfar i tak, flänger m. in.

dock ges företrädet åt Bambu och Karatas

Rockarne. Bh-iden nyttias til betväckningen

de -läggas närraait til ribborna och feclan be-

lä;?gas med Säf eller blad af Sockerrören,

ill- m.

Bois ä pctit Fciiille 15).

BloiTrmorna af detta Träd lukta fom Jas-

miner. Det älikar torr och fandbiandad jord-

m.on

13) Mh:icj:i Un^uis Cati L.

14) 3*^0"i'^''^
uoibracunrera L.

15) iV;.</;::; Spl-ji-carpa. Sv:anz prcti\ p. Qo,
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mon: ar gänfka hårdt och tj^enär til Verk^

tygs-lkaft.

Bois de petit Beaume 16).

Växer på torra och hcgländta fiälleH)

vid pafs få hög fom en Stickeibärs bufke*

Bladen äga en ftark aromati/k lukt. De nyt-

tjas foni Thé vid förkylningar för at befor*

drä utdunfiniiigen. Det anfes äfven iom et

lindrigt drifvande medel vid plågfamma men-»

fes. Trädet är fintrådigt och låter polera fig^

Bois des Fkurs du faon ou de

FoinciUade 17}.

Nyttjas til häckar och Gärdesgårdar^

emedan det växer fort, och hänger tilfam*

mans rded grenarne. Bladen kunna brukad

likfom Senna. Med Trädet förtderråfpädt^

och i il^vUggan torkadt.3 kan färgas brunt.

/

. Bois de Poirier Sauvage ig).

Växer på al lä torra bch högländtä fläl*

len. Trädet har en vacker gulgrå färg, något

marmoreradt. Det är ganlka hårdt j och nytt-

jas därföre til liolpar vid fmärre bygnaderj

til il^aft och åtlkiliiga arbets-inftrumenterk

16) Laiiiam involivcrata L.

17) Fohicianci pulcherrima

18) Bignonia Triphylla L,

Soii
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Böis de Pois SAngole 19).

En ganfka nyttig Bulke och planteras

gennenligen kring plantagerna af Bomullen,
äfven i linier imellan, för at afhålla vinden.

6 Månader efter Ärtens planterande är bu-
/ken ftor fom en Stickelbärs bulke och fär-

dig at bära. Blommar fedan näftan behän-
digt i 2 a 3 år och bär frugt. Ärterne

äro ej få goda fom focker-ärter, men nyttjas

icke des mindre allmänt.

Böis Tuant ou Cajfje putride 20).

Af Bladen kokas Cataplasmer för fvul-

nader, fom böra refolveras: Blad och Kär-

nor äro laxerande och nyttjas för ftenpafTionj

Roten är blodrenande och fvettdrifvande tros

äfven vara god för envift utHag och räfor-

mar. Ptifan af rötterna berömmes för Coli»

que, fvåra menfes, och rödfoten,

Bois de Befinier 21).

Växer vid ftränderna i fandig och falt

jordmon. Trädet är tämeligen fint, antager

vacker polure och har en fkön ljusröd färg.

Bären växa fom drufvor och äro fyrlige famt

ätas. Barken nyttjas til Ptifan i blodgång.

Brunt kan färgas med barken iikafom med
Albark.

Bois
19) Cytifiis Cajan L,

20) Cojfia a la ta L.

ai) Coccolcha uvifera L. Sealide Grape Angl.
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Böis de Taviarinde a2).

Vackert, ftort och Ikuggrikt planteras

det vid gårdarne, för at afhålla folhettan

om dagen. Men man tror det vara ohälfo-

famt at fitta därunder om aftnarna, äfven

fom det är mindre rådligt under något träd

i varma climaterne fedan fölen gått ned.

Trädet är trefligt och går intet ut om ej ro-

ten uthrännes och beftrös med falt, fom ne*

ga i ackttages om någon Mur eller Ciftern

bygges nära där et fådant trä iiätt, ty eljeil

genomtränger det och föndrar muren. Pulpan

brukas ofta til Pouache i ilälle för Citroner

j

äfveo göres däraf en fmakelig feberdryck.

Af bladen kokade i vatn beredes et berömt
ögonvatn för fvuina, röda och rinnande ögon,

förorfakade af Solens reflexion frän hvita

fanden.

Afkan af Rötterna nyttjas ännu af Cari-

beerne i St. V^incent för vatnfot^ en lut gö-
res däraf med kokhett vatn^ fom kallnad

affilas och drickes et hälft qvarter 2 -— 3
gånger om dagen. Någre Medici fäga fig

hafva förfökt detta med framgång.

Barken tros vara god til Decoå för ve*

neriHi fmitta.

Bo/t de Torche 23).

Häraf finnas några Oag. De växa på
fleniga fandiga och torra ftällen. När den

N 2 blir

22.) Tamarmdus Indica L,

23) Cdchis .peruvianus hcptsgoliii,^ L»
Obf. Är egcnteligen et trädflagj ej m§ra 'in dt
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blir gammal, växer fjelfva ftammen 6 — 7
fot hög, blir träacktig och mycket hård.

Frugten fom ar mindre och rödare än på
Raquet-päronen {CaSIus opuntia) har icke

heller få behagelig fyra, men ätes dock af

fomliga med begärlighet.

Befkrifrång på nya Fi/k- arter utaf

Abbor '/lågtet ifrån Japan;

Af

C. P, THUNBERG.

Fortfättmng ifrån 1792 Qvart. 2. pag. 141 och

1793 Qvart. I. p. 55.

PeSCA pertufa: pinna dorfali unita, cauda
integra, pinnis apice fufcis, maxilla in-

feriori poris fex pertufa. (Tab. VII).

Kroppen är mycket hopkramad, i fynner-

het vid ryggen, med fina flrimor, hvit,

af vid pafs et qvarters längd.

förut anförde Gojlyphnn^ Ricinus communis, ^i:-

trcpha Manihot och Curcas. Men de få detta

namn i Coloniernc, Således kallas där lika orätt

ct Maysflfjnd, jBo?V de gros mils. Troligen därfö-

' re, at de upvåxa högre med härdare ftaui an

andra växter.
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HufvvJet /luttar fram åt, och är äfven hop^

kramadt.

Öfre Kåken är dubbel och något kortare, än
den undre, nned ganlka fina tänder.

TSIdshovorne äro fex och undre käken är äf-

ven genonflflangen med fex håi.

är ihopkramad åt fidorna, midtpå up«
liående och kuilrig»

Linea lateralis är krokig.

Ryggfenan är emot fpitfen och iängs efter

mörk.

Brojifemvna äro helt och hållet hvita; men
Bukfenorna och Analis vid fpetfen

mörka.

Stjertfenan är odelt, något rundad med mån-,

ga ftrödda mörka fläckar.

Br. 6. D. IJ. P. 16. V. |. A. |. C. 17.

Denne Fifk är fynnerligen utmärkt med fina

håi (pori) få väl på undra, fom öfra

Käften.

Perca cirrofa: pinna dorfali unita, cauda

iotegra, mandibula inferiori cirris fex«

(Tab. VII.

Kroppen är framtii tjockare, baktil hopkra-

mad, alkgrå med otydeliga ftrödda mör«
ka fläckar.

N 3 ,
fiuf->
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.Hufviiået ftort, öfver alt befatt med Hvaffa

taggar, hvaribiaad någre äro Itörre och
ftäide uti fex rader.

Opercula äro äfven mycket taggiga.

Ögonen flå tätt tilhopa och den öfre kanten

af Orhita ft^r up, förfedd med taggar.

Öfre Käken är dubbel, på öfra fidan taggig,

kortare än den undre och trubbig.

Undre Käken ^ hvarmed denne Fifk-fort är

få befynnerlig och väl Hviid ifrån andra

arter af fit llägte , är förfedd med fex

trådar (Cirri) fom fitta uti kanten.

Thiåerne äro många och ganlka fine.

Ndshororne äro fyra^ af hvilka de öfverfle

äro ftörre.

Lima låterdis är föga krokig.

Stjerten är odelad och något rundad.

Alla Femv äro otydeligen teknade med mör-

ka tvärs öfver gående band (fafciae).

Br. 6 D. il. P. 18. V. |. A. |. C i^.

ACRO^
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ACROSTICHUM Hyperboreum,

cn tilförene okänd Svenfk Växt 3 up-

täckt och belkrifven

få lätt fkiljes från de öfrige af Filices, Des
fruétification är väl tydelig, hvilken täcker

hela Stambladet på den ena fidan, men fö-

rekommer ftundom, helft i början, fmåprickig,

likfom Polypodii fpecies, fådan är Acroflid).

!lvenfe5 ftundom i linier gående näftan fom
et Åfplenmm^ fådan är Acroftichum Septen*

trionale. När Fröredningens delar hinna ut-

vecklas och mogna, täcka de hela afvoga

fidan af bladets difcus, £å at inga mellan-

rum mera fynas.

Af detta fiägte träffade jag en liten

vacker art under min refa i Lappmarkerna

17885 fom jag anfer värd at närmare kännas,

och nu får den äran inför Kongl. Vet. Aca*
demien med Beikrifning upgifva.

Char. select. /• Specificus,

' ACROSTICHUM hyperhoreum frondibus pin-

natis, pinnis fubrotundis incifo - lobatis|

Af

SAM. LILJEBLAD.

AcROSTICHUM är et fiägte, fom ej altid

Locus
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Zociis Syf^. veg, ed. XIV. pofl A» pun-
ciatim.

Synonym. Acrofl, hyperhoreum (Yfver -Ödle-
ris) ftambladen parbladige, med ruad-
acktige 3 - f - flikige imåblad. 2^. —
Svenik. Fiora p. 307.

Nomen trhiale a regionibus hyperboreis ubi

crefcit.

Obf. Nomen gen. Qäleris eft ab Odla
h-icerta vulgärt

^
quae quoque in locis

montofis habitat, defamptum.

Hahitat in rupibus alpium Lapponic. altis-

fimis, rarius.

Dijfer, Specifica, Foliorum crenis ^-f diftin-

étis & fronde fimpliciter pinnata, pro-

be diftinguitur ab A, Ilvenji cujus habi*

tum aliquannsper praebet.

Charact. Naturalis /. Defcriptio,

Madix fibrofa fafcicularis: BaåiculcE filifor»

mes, fubramofae, teretes, nigro fufcac.

Stirps *) inferius fquamofus, fquamis lan*

ceolatis, ferrugineis pellucidis ad radi-

cem congeftis, majascuiiS; fuperne mi-

noribus: caeipitofus.

Frondes**) numarofac ,
pollicareS; pagina

fru.

*) Stirps dicitur infericr filicis Pars. Cfr- Op,
Linn. reccnt. Mänt. ait. p. 307» Sfipes antc3«

Pars fupciior.
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fruc^ifera laevis femicylindrica: altera fuU
cata canali longitudinaiij pinnata.

finme alternae & oppofits, fubrotundae, in«

cifo-crenats: inferiores magis incife fe-

re lobatae, lobis f-6 obtufis: fuperiores

minus lobatae, iobo uno aiterove ad bs-

fin, latere fuperiori, gibbo, (qui quaft

foliolum auriculatum efficit): iummx in

apicem acuminatum frondis conniven-

tes: pagina fru<5i:ifera venofs
,
pilofse 5 fub-

ferrugines, pagina altera nuds, glabrse^

laete virides,

jFru&ificatio fefTiHs, pilis interperfa totana

paginam obtegens. Capful(£ lutes.

Obf. Semina jam erant disjeäa tempote
quo hoc inveni. Nec nifi unieo lo-

CO ejas legi exemplaria, nempe in fum«

mis alpium Tornoenrmm rupibus, in

quas cum prsecipuo vitae difcrimine ad*»

fcendi.

Figura Naturalis. Tab. VIII Lit A.

Microfc. delin. - • * B-

Uptäckandet.

Som jag med befynnerlig lifsfara uptäckt

denna växt, får jag därom lemna en kort

berättelfe. Den må tjena til varning förre-

fande i lika omftändigheter med mig.

År 1788 r^^e jag i Sällkap med iVinr

N 5
"

UQ'
"
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ne unga Natural-Hifiorici c) til Lappmar-
kerne.

Vi voro den 7 Jalii vid ftranderna af

Torneå träik, beläget vid nära 68 grad. NordL
högd. Ilvars Väftra och Nordliga fida omgif-

ves af Ikyhöga fjäiibärg.

Fyra mil vid pafs up i fjön, pä den
Nordliga fidan, tycktes en vacker bergfträcka

framskjuta nära ilranden. Vi beflutade til en

början beföka den. Kl. 2 efter middagea
gingo vi från firanden, i tanka at fnart hin-

na dit up. Förll genomvandrades ilörre och
.mindre Itenbackar, betäckta med vacker Löf-

ikog, fedan fidlandta morafer: därpå högre

och näftan kala backar, bevuxne med flera

Hag Lappika Pilarter. Ändteligen öpnade
fjg en itor flätt med här och där flytande

fmärre bäckar och vattuiedningar, och et

högt fjällberg, af vägledrarne Kdrpile kal-

ladt, fom låg framföre, tycktes ej vara långt

borta. LuftiTreket marktes nu, af de ovan-

liga växterne, fom förekommo, vara förän^

dradt, och Vårens behagligheter å nyo nal-

kas.

För at beföka en trackt, fom jag anmärk-
te vid fidan af motliggande berg, ikilde jag

niig vid Sälikapet, fom togo vägen ratt up
åt bergets fpets, där jag Ikulle möta dem.
N^dftigen utför den brantafle Huttningen, där

et

'•) Phil. Mag, C. B. Rutström och Med. Stud. B.
Ekholm.
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et flört ftenras fyntes, märkte jag förfent, at

.mina ögon voro på deffa orter ovana at af-

.iTiäta diftancerne, at det (fora mig tycktes)
Jilla afliåndet var en hei Landfträcka med
däider

, kuiJar, fidländta buskacktiga trakter.

Redan för iångt från Sällkapet at kunna åter-

finna det, pålkyndade jag mina fleg för at

hinna Bergsfoten, beftändigt mig helt nära.

Men tröttnade, och fatte mig ned fedan jag

visft lagt en mil til rygga från det ftälle där
vi åtlkildes. Efter några betracktelfer öfver

min betänkeliga belägenhet i vilda ödemar-
ken famlades nya krafter. Jag fortfatte min
gång och hann omfider til Bergs -foten, fom
började med mindre branter, men befanns

fnart omöjlig at belligaj då kofan ändrades

något åt den fidan, fom jag trodde Sällka-

pet hafva gått.

Sedan jag hunnit öfver förda Huttningen,

förekommo åter omvexlande trackter at genom-
vandra til näfta bergshögd. Här valde jag

en klar bäck til följellagare, vid hvars firan-

der ftodo den purpurröda Azalea Lappojiica^

den Sifverhvita Drjas ^ den GuHgula R-Mmu
culus nivalis m. fl. hvaribland äfven den fäifam-

ma Polypodhim Loncbitis, Sedan jag här hvi-

lat, började jag å nyo beftiga berget. Det-

ta var ganska brant och befvärligt, at jag

måfte klättra upföre, fom oftaft i fara för ras

af ftenar, fom här lågo löfa, påkantjhvas-
.fa. När jag kommit det berget upföre, vi-

fade fig åter en behaglig flätt, men fnart en

4ika få befvärlig. bergaffättning. H'p vid en

brant
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brant klippa, fom jag måfte upklattra^ 'fann

jag den förut befkrifna Acrostichum hypsr^

horeum^ fom jag nu afmattad ej färdeles pä-

ögnadej En torfva förvarades för at framde-

les underfökas.

Jag var nu vid de bergafiättningar där
fnön började, och nödgades ftundom gå i

fnö och Hafk til knän. Lyckligt vis var in-

gen köld eller Nordanvind. Omfider efter

2:ne fmärre affattningar, tyckte jag mig va-

ra på den bergshögd, jag i början anmärkt.

Här var ej en enda högd nära, utan et ftort

fält, med flera liörre och mindre högder,
fom norr ut Hutade fig i en fträcka af ryg-

giga isfjäli, Ofäker om jag någonfin mera
Ikulle träiTa mine Reskamerater, förblef jag

länge villrådig, enfam på denna högd, un-

der denna himmel, hvartil jag inom 6 tim-

mar öfverfdgit likfoni gme årstider. Ändte-
ligen til min glädje får jag pä ilätten fe en
upftigande rök. Jag fkyndar dit och finner

mitt SällkapJ fom vid en källa upflagit vårt

Tält och uptändt en flor eld, hvars rök de

trodde kunde återföra mig. Det var den dyr-

barafie eld fom någon Botanicus fedt, näflan

endaft af Andromeda tetragona^ tiiförene blott

ganll^a fparfamt funnen.

Detta fjällberg var et af de blomflerri-

kafte och tillika befynnerligai^e af alla dem
jag fedan befedt. Defs öfverfta plan var vid-

dräkt, mäft flat och fnöfri, beväxt med fäl-

famma fjällväxter: Azalea lapponica, ^«;/-

au



Jun- Äng* Sepé. 20J

ms biglumis, fpica^us, Anåromeäa tetrago-

na, hypnoides. 'S^/fZ/z/r//? Ceraftoides, biflora.

Baminculus glacialis, nivalis pygmTus. Fe*
diciilavis hirfuta. Cardamine bellidifoliä.

Solix herbacea var. fol. integris — reticulata.

Bvyitm alpinum, Lichen ochrofeucas m. fl.

På norra och väfira fidan fyntes idel ka-

k och fnöbetäckta fjällar, fom fingo af den i

horizonten vadande Solen et Majeftätiikt ut-

feende. Ty det var nu natt. ) På fodra

fidan fick ögat en ännu behageligare utfigt

af det fkogbeväxta Jandet, fom fyntes häri-

från likt en grön äng, eller en ikön Trägård
med många vattuledningar. Torneå Träik låg

intiellan Fjällbergen iikfom inom en Hor Am-
phitheater. Denna pracktfulla fyn kunde icke

annat än förtjufa. På öftra fidan Hutade fig

Kårpile uti en afgrundsiik brådfiupa.

Vid nedgåendet härifrån den g Julii

träffades i de 2:ne förfta affättningarne, fam-

ma fom vi förut fedt på Bergsbögden, ock
några nya Infe<5i:er3 men i den tredje, fom
var ftörre och brantare, funnos tillika: Pin-
giiicula alpina, Aria alpina, Pbleiim alpinum^
Dinpenjin^ Juncus trifidus, Rumex digynus,
Epilohium alpinum, Åndromeda caerulea, År^
hutus alpina^ Saxifraga ileiiaris;, cernua^

aixoi-

^'), Denna natten kunde ej Solen fes fullkomligt öf-

ver Horizonten för de höga Fjällbergens Ikul fom
• iågo Norr ut. Men 4 dagar förut fåg jag henne

från Akavara' gent emot Juckasjärfvii Ungt öfvcr

Horizonten j midnatten,
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aizoides. Silene acaulis, Bartfia^ Peåicula^

ris lapp. Draba nivalis, *) Rhoåiola rofea

m. fl. Men Acvoftichiim hyperboreum fanns

icke mera. Ej heller vågade jag gå famma
branter utföre, där jag förut upklättrat, utan

nögd med uptäckten af en fådan växt, lem-

nade jag den åt efterkommanderna, och fort-

fatte nedgåendet förbi de andra affättningar,

tiibaka från Vintren til Våren, til vSom.-»

maren och de behagliga Torneå Sjöftrander,

derifrän nya fjäilrefor företogos.

Om Vife-boets byggnad och tilköjnfi;

Af

Baron CARL GUSTAF ADLERMARK^
Cancellie - Råd.

Den Afhandiing fom jag forlidet år vågade
underiläila Kongl. Vetenikaps Academien^
granikning **) , hade egenteligen til föremål

2t utreda orfaken til Binens fexkantiga bygg^

nr.d; men den del af deras byggnad lom
tjeriar til Vife-larFvernes förvandling är, en-

ligt hvad man allmänt känner, däremot af

en

*) Förut okänd cch H^al en annan gSng inför Kongl.
Vet. Academicn blifva befkriiVcr.

-*) Bandi. 1792 p. 178.
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en Sphéroidifk form, och ehuru den är gan-

Ika obetydlig i anfeende til rymden fom den
intager, ja äfven tilfällig, ty vanligen finner

fnan endaft några få Vife-boen uti et Bifam-
hälie, fällan til tjugu, och hos helt unga fvär-

mar åter aldelesinga^ fä förtjenar likväl den-

ne flags byggnad icke mindre vår upmärk-
famhet, juft därföre at den utgör et undan-
tag ifrån det hela, och fåledes fynes hafva

blifvit antingen upförd efter någon annan
grund, eller ock federmera förändrad af nå-

gon annan anledning. Erhindrom cfs där-

jämte dels Vifens hufvudfakligliet i et Bi-

farahälle, dels ock den uptäckt, fom Schirack
genom fin afläggnings-metliode blotrat och

hvilken mångfaldiga rön ledan befannat, näm-
ligen at Vife-ägg och Verkbi-ägg äro fåfom

ägg, aldeles de famma, få til llag, fom til

kön, hvarutaf följer at den få högft olika

förvandling fom deffe varelfer federmera un-

dergå, härleder fig af deras olika upförande

och förhållande fåfom Larfver, jämte deras

Boens olika befkaffenhet, och då blifver utan

tvifvel Vife -boets byggnad och tilkomft et

ännu mera vigtigt ämne för Naturforfkarens

underfökning, än hela den öfrige delen af

Bi -fam.häilets byggnad.

Detta ämne är likväl få nära famm.an-

hängande med Vifarnes alftrings-förmögenhet

och Svärmarnes uphof, at med mindre man
icke förut gör fig känd med dcffa frågor, för*

gäfves väntar man fig eljeft någon fuiliiändig

uplysning uti den här egentligaj men då
ock-
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öckfå Ikulle en fädan granUcning leda til en ftor-

re vidlöftighet än rummet här medgifver,
hvarföre jag na endaft får omnämna de i när-

mafie gemenikap härmed varande flutfätfer,

livartii min egen erfarenhet i deffe föregåen-

de hänfeenden gifvit anledning, och hvilka

deis inilämma med andras upgifter, dels ock
vid påfordran kunna dyrkas med Ikäl och

bevis.

Vifens alOringsförmögenhet är högfl om-^

fkiftlig, få i anfeende til årstiden, fom i

anfeende til hennes egen ålder, kroppsftyr-

ka, Hannarnes närvaro och miyckenhet» Hon
börjar å nyo fm äggläggning om våren, förft

fparfamt, få fortfätrer hon den mera ymnogt
och ju närmare det lider intil fommar fol-

ftåndet, des ymnigare blifver ock gemenli-

gen äggiäggningen. Det är under denna hen*

nes ymnogafte alfiring fom en medelåldrig

och tillika fuUkomilig Vife kanlke lägger tu-=^

fendetals med ägg på et enda dygn , och ju

Ikyndf^mmare en fådan hennes äggläggning

förrättas, des mera, och des frodigare äfven

föraniåter den til fvärmning. En fvärm i fin

rätta bemärkelfe är fåledes icke allenaft en

talrik, utan ock en i det närmafte famtidig

afföda, fom förledd med fm egen färikiide

Gch helt unga Vife, utgör ockfå et aldeles

färfr;ildt famhälle uti fjelfva m.oderfam.hället

och tvingas däraf til utilyttning. Inbillnin-

gen hi-snar vid åtanken af en fådan mycken-
het ägg, fom en enda varelie inom få kort tid,

Jkal itycke för ftycke framföda, och än me-
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ra hugfälles man at tvifla om möjel igheten

däraf, fedan man fedt äggens ftorlek och

tillika erfarit at de omgifvas af en ymnig
vätilca fora gör dem flytande i födfelens mel-

Ianväg3 men äggen genereras fmåningom,
deras bärningstid är helt kort, och hvart ock
et ägg fom lägges, fäiles af den omgifvande
vät[lxd.n få aldeles genaii vid des föriia lä-

ge ^ at det icke utan förftöring kan mera flyt-

tas därifrån. Föi'ackte]igen ock där Vifen

en gång lagt ägget, där kommer det ockfå

at kläckas j och des lif federmera at vårdas

5

eller ock går det aldeles förloradtj ty icke

heller Larfven fördrager Binens vidröring och
någon omflyttning. Under Vifens fparfam-

mare äggläggning väljer hon därföre afvels-

pipor med urfkilgning, däremot under den
mera tryckande är fuilfättningen näilanjämn:
hon lägger då fina ägg hvar hon kan, ofta

tvänne i en och famma pipa 5 och til och

med på afvelskakornas ytterfta kanter. Äg-
gen utgöra Binens dyrbaraRe Hiatt och ende
driffjäder til hela deras byggnad 3 men där

två ägg flå för nära hvaraodraj där bort^

rycka de det ena, och där ingen pipa finnes

omkring ägget, där åter föka de at op-
föra en.

Hvad är dä orfaken ät vid famma tiå-

föm a fvel fattningen är fom al dra ymnigafi i

€t BifamhäJlé, vid famina tid danas ockfå
des Vifeboen 5 och hvarföré äga juft deffö

et helt olika utfesnde emot de pfrigå pipor-

na? Begynnorii med at fl;.ärikåda ijelfva lä^

O get
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get af de Vife-boen fom egentligen danas til

fvärmning: deffe finnas aldrig anJagde i bygg-
nadens början eller förfta fortfättning, utan

antingen nederft på ändan, eller ock aldra-

ytterii på kanten af en vanlig afvelskaka.

Men nu börjar Vifen fin äggläggning ifrån

högden och fortfarer därmed nedföre, ifrån

den ena afvelskakan til den andra, uti en

vifs oafbruten ordning: fåledes ock kunna
icke heller de ägg fom finnas lagde nederft

och ytterfi på afvelskakorna hafva tilkommit

hvarken vid äggläggningens början, eller under
fortfarandet af den mera fparfamme, och få

länge byggnaden fvarar rundligen emot Vi-

fens ^'ggläggning : men väl kunna de läggas

på fådana Italien under den högft ymnoga
afvelfättningen, då dels den redan gjorde

äggläggningen, dels brift af utrymme, dels.

och Vifens nu hcgfl trängande behof af fin

vidare äggläggning icke m.era medgifva nå-

got annat rum för dem, än juft detta: Och
fom Vifen icke hade här råkat i et fiikt trång-

mål om denne afvelskaka verkligen hyff få

många rjenliga pipor ännu öfrige, fom erfor-

drades för den fkyndfamme äggläggningen

,

fä finne vi ockfå härutaf, huru lätt en fådan

brifl af afvelpipor kan infalla för Vifen, un-

der hennes ymnogaue alftring, uti et fam-

häile där kakorrta äro imå och byggnads-

utrymmet ringa, och däremiOt huru fällan

den bör hända uti ^t annat famhälie, hvars

byggnad är utöfver alt förhållande emot ägg-
läggningen för mycket rymlig. Bifamhäl-

len uti fmå boningar böra följackteligen gifva

of-



JuL !Aug. Sept .

pftare anledning til Visboeh , ä'n Bifamliäilen

uti ilora, och deffe boen upkomma nederlt

eller ytterft på kakorna, endaft därföre, at

deras ägg där blifvit lagde efter en allare-^

dan gjord ymnog äggläggning fom intager

hela den öfriga delen af byggnaden, och i

brift af något tjenligafe läge för Ög^eblicket.

Vi hafve då härigenom befvarat den förllå

frågan och i ock ined det^famma updagat
orfaken til Boningens bekanta ihflytelfe på
Svärraningena

Betråcktom riu hvarföre Vifarnes bö äré

af et olika utfeende enaot alla de öfriga pi-

porna. Möjeligen kunna de icke vara alde*

les lika, få fnart den märkliga ikilhad före-

ter fig dem imellan, at Verkbi- ägget iägges

i en vanlig och allaredan fullkomnad pipa,

och de ägg åter hvaraf alllras Vifar til Svärm-
ning^ icke läggas uti några pipor, utan en^

ääft på kakornas ikroflige kanter. Det ena

boet är här redan bygdt innan invånaren in^

flyttas: det andre upföres aldeles å rtyo om-^

kring en varelfe fom icke förut ägt något bo,

och fäftad pä fit fiälle icke heller mera kan
flyttas därifrån: Det enä boet omgifves af

fex lika frdana boen hvilkä ttycka hVaran-

dra til fexkantige^ dec andra äter kan ickö

förlora des urfprungligen runda fornri, efter de#.

är enilakadt, och detarfådant, emedan hvar-

ken äggets läge eller utrymmet medgifva at

iiågon ordentelig och vidare byggnad kan åät

tipföras. Ändteiigeii äger det fexkantiga boet

„^f fina omgifvande böen en faRhet^ fom åt«

O 2 tninfione
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minuone til en vifs tid emotftår invånarens

rörelfe 5 hvaremot VisJarfvens rörelfe ju

kraftigare den blifver, långt ifrån at möta
något hinder i den vägen , få mycket fäkra-

re ockfa bör verka på des bo, fom både des

enfinkade beikaffenhet, och des ofärdiga til-

flånd, och den mjuke och ojämne grandval

hvarpå det är anlagdt^ göra det i början helt

fvagt. Därföre fer man ock, at deffe boen
äfven fins imellan äro af et Ikiljacktigt ut-

feencle^ ibland endaft fphéroidiike, ibland åter

mera fphérifke, och ibland afven Hutande fig

i en Cylindriik form: än i en uprättftående

ilälining, än i en nedfiupande, fiundom til

ftörre delen likfom ingröpte i vaxverket, och

ftundom därifrån utarbetade: Alt Ikiljacktig-

iieter de där icke kunna gärna härleda fig

ifrån znår?. orfaker än de redan nämnde^ och

är fåiedes all anledning at tro, det Vis-larf-

verne fjelfve ifrån deras aldraförfta början,

åtminilone i deffe afieenden, märldigen in-

flyta äfven på en fådan deras boens olika

beil;affenhet. Förmodeligen ock är fofter-

binens ytterligare åtgärd därvid ingen annan,

än ar de omgifva detta af Vis-iarfvens rörel-

fe fvigtande och fig alt mer och mer utvid-

gande bo, föka bevara det ifrån förftöring,

och därföre Hutiigen belägga det med et vax-
verk fom väl i anfeende til formen är i lik-

het med boets inra Ikapnad, men ock til-

delar det en betydelig tjocklek och fcrft då
fallliet: Och detta vaxverk finnes i des yta

prägiadt med Binens vanliga lexkanriga frära-

pel, hvilken icke heller lemnar iiågot tvif-

veUmäl
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V^hmhl öfrigt, at åtminflone ju det blifvit

med en Binens famfäild ftyrka fallkomnadt.

Däremot är Boets infida aitid af en glänfan-

de och fvarflik rundning, fom icke mindre
tydligt utmärker at den åter härleder fig af^

fjelfve Vis-larfven och des rörelfe^ ty än-

(könt Binen iämnat förfta byggnadsämnet ockfå

til infidan, och faftan de af vanlig foder-

kärlek kringbygga Visiarfvens ännu ofullkoiii-

liga pipa, aldeles fåfom de underflundom af

fracktan • eiier hat kringbygga et främmande
djur, fom handeifevis innäfllat fig i deras

boning, få lika fom detta djurets Ikapnad

och rörelfe vålia onekligt en fådan deras bygg-
nads inra utfeendej lika få orfakar ock Vis-

ma/kens kropp och des ännu lättare rörelfe

i det flytande ämne fom ilädfe omgifver ho-

nom, des pipas inre form, med ingen an-

nan Ikilnad hos Binen, än it i fednaie fal-

let torde deras foiierkäriek iemna Visiarfven

€t vida flörre utrymme för des rörelfe, än

deras hat i förra fallet det medgifver. lck«

heller kunna Binen här verkftälla denne kring-

byggnad hvarken med den färdighet eller

jQiyndfamhet fom där utrymmet är iiörre, och
inga andra hinder ligga dem i förväg. Vife-

larfven får fåledes ockfå tid at i det iäng-

fta verka på fit bo och den tjocka gläntfan-

de och aldeles filkeslike väfnad, hvarmed
hon til Hut betäcker fm hydda, vifar icke

allenaft at hon fpinner märkligt til fm för-

vandling, utan ock at rådr^in^ därtil blifvit

henne lämnadt, hvilket alt til äfvéntyrs icke

hade inträffat, om hon i likhet med de öfrige

O 3
'

Bi-
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Bilarfverne förut haft et ifrån början få fia-

digt bo fom deras, och fe dan genom lofter-

Bineris mera brådfkande och äfven mera en-

ikildta arbete, innan hon begynt fpinna^ ha-

de blifvit genaft och i förtid aldeles inneflu-

tfn^i ftn grift inom en den trångafte gräfts.

Utaf det föregående finne vi at Rere

fammanftötande orfaker bidraga til den olika

ikapnad af de Vifeboen fom blifvit anlagda

nederfl eller ytterft på afvelskakornas kanter

under en den ym.nogaiie afveliattning: men
om än detta verkeligen är Vifarnes mäfl: all-

männa och i fynnerhet de unge fvärmarnes

Vifeboens uphof^ kanne vi likväl icke där-

före beftrida, at ju Vifar ockfå underftundom

tiikomma efter en ganilca fparfam ägglägg-

fiing, äfven fom at deras Boen äro då til

finnande icke på afvelskakornas ytterfta kan-

ter, utan i deras planer. Det är fäledes icke

den högd ymnoge afvelfättningen fom är en

aitid oviikoi-lig " anledning til Vifgrnes ur-

fprung: Och då et Verkbi^ägg fom en gång

blifvit lagdt i en vanlig fexkantig pipa, ock-

få där möjeligen kan blifva Vife, hvilket af-

läggningskonflen befannar, få gäller icke hel-

ler det fkäl, fom jag fökt hämta af de förft

omnämnde Vifeboens enftakade lä^e och be-

/kattenhet til deras altid varande olikhet emot
de öfriga afvelspipor. Hvad annat kan väl

då välla en fådan ftändig Ikiljacktighet, om
icke förnämligaft fjelfva den rörelfe fom Vi-

fe -larfven gör juli under Spisningen? ty

när til och med en vanlig afveispipa, hvars

in-
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inbyggare förvandlas til Vife, förlorar äfven

des förriga utfeende och til des inra

'belkaffenliet vinner en fullkomlig öfverens-

ftämmelfe med de til fvärmningen danade

3

alle följackteligen hafva fms imelian den verk-

liga likhet och åter ifrån andra pipor huf-

vudfakliga ikiljacktighet, at deras inre form
ar i det närmafte fphéroidiik, med en giän-

fande yta, och at deras lock på infidan fin»

nes öfver^raget med en tjock väfnad^ hvars

like visft icke är til finnande uti de tilOutne

fexkantige afvelspiporna3 få emedan deffe nu
upräknade omftändigheter äro fkenbarligen

och enligt hvad jag förut anfört, Vifelarf-

Vens fä aldeies egne verkningar 5 at icke en

gång möjeligen Rinen kunna åftadkomma dem
aldraminft då larfven redan är i pipan j föl-

jer därföre härutaf, at hvar och en Verkbi-

larf fom antingen icke äger nog ilyrka at

fjelf förändra des pipas form, och utvidga
des bo, eller ock genom lockets färdiga til-

llutande hindras ifrån at utöfva d?nne fm
ftyrka och fullfölja fit naturliga lynne at fpin-

na til des förvandling, icke heller möjeligen

kan ifrån larf mera förvandlas til Vife, utan

då endaft til Verkbi: och om denna llutiats,

hvarem.ot förqiodeligen icke något billigt in-

kaft kan göras, är fann 3 få hafve vi härden
medelbare orfaken känd, fom afgörer deffe

larfvers få olika förvandlingar och därjämte

åfladkommer deras boens få egentlige fkiljack-

tighet. Troligen är fåledes föreningen imel-

ian Bi-larfvens verkliga fplnning och des fö-

delledelars fullkomliga utvickiande få nära

O 4 ihop*
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ihopkrxiiten 5 at med mJndre lion icke fåfom

Lärt får aideles befria fig ifrån detta fpin-

ningsämne^ få utvickias och nedfalla icke hel-

ler ricktigt hennes födieideiar fåfom Bi: och

ännu mindre knnne vi tvifla om fpinnings-

röreliens verkan på boet, hvilken bör för-

ändra äf v^en den fexkantiga pipan til en Sphé-

roide^ få fnart des förila motiiånd en gång

mjuknat och blifvit brutet. Ty om än Vis-

larfven fKalie vara kortare än pipans längd

hvilket, i anfeende til hennes längre lefnad

fåfom Larf och hennes federrnera verkliga

ftorlek, torde vara tvifvelacktigt, få är hon
ändå i alla fall fåfom failväxt mycket längre

än åtminilone diametern af pipans öpning:

Och fom larfven icke äger någon ifolerad

hals, fä ^k^\ ock hela des öfrige kropp icke

allenafi: böja fig Sphéroidifkt efter den fphé-

riAxe rörelfe, fom Lariven gör m.ed hafvadet,

då den betäker pipans öpning, utan ock där-

under och i likhet därmed ftädfe fpjärna

^mot pipans inväggar, där åter til utvidgning,

hvarigenom vinklarne fkola förfvinna, efter

fom pipan är urfprungligen gjord i en enda

form, och den fåledes icke kan fammanhän*
gande utvidga fig på et flälle, uten at tilli-

ka ihopdragas på et annat. Ja få mycket
lättare torde den fexkantiga pipan låta ut^

vidga fig til en fphéroide , fom denne form,

är kanlke jufi den egentlige, fom ockfa Biet

åfyftat,

Vifeboen kunna följackteligen på et få-

dant fatt danas icke allenali vid ilutet af af-

ve Is-
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' velsbvssnaden utan ock i den öfre delen

däraf5 dock fom i fednare fallet afvelen är

långt ifrån at vara tairik få erhåiies icke

heller vid en fådan Vifes tilkomft någon

fvärm, utan endall en ny Stanci - moder för

famliäilets eget behof^ i ilälle för den där

aflidne, och hvilken. om dsn längre hade lef-

vat ofelbart icke hade lladaat med iin*ägg-

läggning där deffe Vifeboen nu äroj utan fall-

fölgt denfamma än vidare och afvelskakor-

na alt utföre^ jntii des hon vid denne hen-

nes äggläggnings Hot får fin egen bane: ty

det är deras allmännaile öde at nödgas få

til fägande öfverlefva fig fjelfva, och fe fin

efterträder/ka upiligande på den kärleks-thron

fom hon fjeif innehaft. Det muntra förhål-

lande hos et (värmande famhälle är desutom
få aldeles ftridigt emot de forgsne åtbörder

hos et Vife-fallet, at åtminftone den för-'

fta anledningen til deras få ikiljacktigt an-

lagde Vifeboen visli icke heller kan vara ge-,

menfam. Hela detta ämne torde ännu tyd-

ligare kunna förklaras genom följande Rön.

För flera år tilbaka ägde jag ibland

mina Kupor en fjolårs fvärm, fom vid vårens

början var af förivarlig belkaitenhet: den

liknade fig väl alt til den 28 April, då jag

bief varfe at des arbetsluft alt mex och mer
vacklade och begynte at aftaga. Emot af«

tonen begårvo de Tig tidigare i fiillhet än
vanligt och deras ljud var dä fvagt och kort.

Den 29 om morgonen fanns Vilen död lig"

gande på flultret: icke des mjndre vifade Bi-*

O 5 nen
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TiQn fig den dagen like med den föregående,
nien vid fölens nedgång 5 fedan alla de an-

dra Kuporna begifvit fig i ftillhet, blef hos
denne et forl, en allmän förvirring och för-

hållandet aldeles fådant fom Linn^us be-

Ikrifver det i händelfe af-Vife-fall.- Jag kun-
de fåledes icke mera tvifla hvarken om or-

faken til denna Kupas iråkade olycka,
eller om Binens egen känfla däraf, men
de hade redan arbetat. De hade fåledes

ockfå dä redan afvel , och enligt Schirachs
upgift kunde de af den fpäda afvelen alftra

f g en ny Vife. 5^anningen häfutaf ftode nu
at utröna. Väderleken var likväl ännu kall

och Kupan där til ock med honungsfattig.

Deffe ölägenheter kunde vålla förfökets mifs-

iyckande: jag fökte därföre at afhjelpa dem
genom ikötfein. Kupan inTiyttades uti et

varmt rum hvareft den under fm fjukdoms
förfta period tijbrägte alla nätter få väl fom
de mera kylige dagarne, och erhöll tillika

en rundlig föda. Kupans ingång hölls vanli-

gen tilfpärrad. ^.ien för aldrig få litet Bi-

nen vifade fig orolige eller ock då väderleken

af fällfamhet var blid, få fattes Kupan åter

på fit rätta läge och tilftängningen borttogs.

1 allmänhet ikedde detta hvarje middagstid,

få at Binen då fingo tilfälle at renfa fig utom
boningen och ibland äfven at famla drägt,

endaft de det hade velat. Den förda afto-

nen var Bihopen ännu ganlka fpridd , men
morgonen därefter hade den mangrannt fam-

lat fig kring tvänne af de inra kakorna.

Kupan var ännu icke fullbygd hvarföre ock
Bi-
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Bihopens läge var rätt fynbart. Den förtär*

de all den boning fom den fick ibland heit

fnart ibland åter fednare och forJade äiven

de tvänne påföljande aftnarnej dock mindre

högt och mindre långvarigt: Desimellan och

3lt federmera var den merendels helt tyll.

Icke heller märktes det ringaRe ljud fom gaf

tijkänna något arbetande inom Kupan och

Jika få håglös var den at arbeta utom bonin»

gen: utan var bihopen orolig, få var den
hel och hållen i röreife, och var den lugn,

få vifade den en aldeles ftillafittande Bimaffa

på de famma kakor , fom den en gång hade

intagit: i detta fiftnämnde tilffånd tilbragte

den onekligt des mäfta tid: den fyntes dock
dag ifrån dag alt tätare ihoplluten på deffa

kakor och blef äfven alt mer och m.er öm-
tolig at handtera. Den To Maji, fedan jag

tv3nne dagar förut aldejes utflyttat Kupan
och då mera lemnat den til fig fjelf, blef jag

varie på des fiufler en död Vife-unge fom
likväl icke ännu ägde des naturliga färg:

den II Ivfaji fann jag åter tvänne fådana Vjfo
ämnen, dagen därefter ockfå en dylik fora

var något mera för fig kommen: den 13 in-

gen och den 14 Maji fem dödade och alde«.

ies fullkomnade Vifar, alle på famma Kupas
fiufter, få at jag nu mera icke kunde tvifla

pm ^tminilone ricktigheten af Schirachs up-

gift, och til öfverflöd af bevis i den delen,

fag jag någre dagar därefter den nye Vifen
fjeif, flygande af och ann och få ilutligen

inträdande i den boning fom få mycket or-

fakat mitt bekymmer. Hon åtföigdes på den«
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ne luftfärd af en hanne och. förft ifrån dert

dagen märktes hos famhäiiet både flit och
förkofran i alla hänfeenden. Det gaf likväl

icke någon f' ärm, utan höflen därefter offra-

de jag des lif åt min nyfikenhet. Vidkom-
mande nu denne Kupas byggnad, få, undan-
tagande de tvänne kakor hvarpå Binen mäfl

villades under Vifefallet, befiod den eljeft

endaft och alTenaft af vanliga fexkantiga pi-

por; men däremot hyfte de förftnämnde fam^

fällt icke mindre än fjutton {ärikilde Vife-

boen, hvaraf likväl icke något enda var til

finnande på kakornas kanter utan alle voro

aniagde i deras planer och ikäiigen högt up
i byggnaden jämnförelfevis emot den nu va*

rande. Den innerfta kakan vifade blott tren-i

ne helt fmå Vifeboen i et iämnfträckt Yd^Q

och längre ned beiägne än de öirige fjorton,

fom räknades på den andra kakans däremot
{varande inuda. Denne ägde i fynnerhet et

fammangyttradt utfeende och en ojämn tjock-

lek, få til vida, at omkring hvart och et Vi-

febo var den något uphögd och däremot
voro mellanrymderne nedplattade, men den

ägde icke des mindre en täthet fom gjorde

den aldeles fall, och utom Vifeboens öpnin-

gar, var hela des yta, få på in- fom utfidan

betäckt med präglade fexkanter och punåer
en puna midt uti hvarje fexkant, aldeles fä-

fom eljeft hvart och et Viiebo det vanligen

utvifar. Denne kaka hade icke blifvit le-

dermera tilbygd, utan var än vid den iior-

lek fom den redan vårtiden ägde. Afftåndct

ipieilan deffa Vifeboen var mer och mindre
ftun.
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llundom obetydligt: tvänne af dem voro få

nära hvarandra, at den enas rundning bl4f-

vit däraf märkligen lidande och uti dennes

botten fyntes nog tydliga fpor til pipans för-

Tige Rhomber. Eljeft kunde icke något fel

ikönjas i de andras byggnad ^ om icke det at

fomlige voro af en mindre rymd än vanligt

och detta fel var minft fynligt hos de ytter-

fta och fom voro i iängfia afftåndet ifrån hvar-

andra. De på den förenämnde kalcart voro

dock de minfte af alla. Mera likhet var at

finna uti fjelfva lläliningen deffe boen imel-

lan hvilken täraeligen öfverensrtäm.de med de

fexkantige pipornas. För öfrigt röjdes icke

heller någon ordning uti deras anläggning j och

den rymd de famfällt intogo på denna
kakan

^ utgjorde i des längfte diameter ick©

väl 6 fv. .tum.

När man nu noga efterfmnar alla deffa

omfiändigheter, hvilka jag med all den oväld

fom en fanningsforil^are åligger här anfört,

få iärer man fvarligen kunna draga därai nå-

gon annan fölgd än den, at Binens öfverlag-

de och verkiamma åtgärd vid deras Vife-

boens danande måtte ätmJnftone i början va-

ra ganfka ringa
,

ty icke märktes hvarken
någon håg, eller något arbete ibland dem,
under den påilående Vife-förvandlingen^ utart

mäft altid fliilarittande kring den fpäde af-

velen fom ännu tarfvade deras omforg, tyck-

tes den^ fedan deras förfta faknad affvainat,

ockfå vara endaft fäiiad på denne deras at-

Vels idkejige matande, intil den ilund dåden
efter '
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efter naturens egen ordning il;ulle undergå
des förvandling: men då hade deffe larfver

allaredan dels genom den meddelte rundliga

och ytterligare födan, dels ock genom åt-

njutande af deras vidare frihet, erhållit all

den ftyrka de fåföm larfver voro magtige

utaf och fom tildelade dem förmåga at fjelf-

ve icke allehall betacka deras boen, utan ock

med det famma verka på deras boens inra

form, nu med få mycket mera eftertryck,

fom Ifjelfva vaxverket på det ftälle där Larf-

verne voro, måtte utaf Bihopens ditlkockan-

de och idkeligä dar viftande hafva fått en

ftörre grad af mjukhet och böielighet än det

eljeii vanligen äger och hvilken i förening

med Larfvernes egen ilarkare utdunftning och

rörelfé under fpinningen, förmodeligen m.yc-

ket mera än något Binens upiatiiga arbete,

bidragit fil at märkligen dels uplöfa, dels

ock rubba pipornas förriga ordning och faft-

het. En fådan förändring kunde likväl ej

länge undfalla Binens upmärkfamhet. Då
förit fökte de at förebygga o ägenheten där-

af och gofvo därföre deras byggnad här en

täthet och ftyrka fom bevarade den ifrån falh

men framför alt forgfäilige om foilren , blef

detta . deras arbete, hviiket befrämjades af

Binens närmafte ihoptryckning och deras fe-

ga och juil fielnande ånga när den är aldeles

inn^fiuien, likvhl med den variamhet verk-

italdt , ät hvar och en Biiarf fom kunde frälfas

ifrån undergång, långt ifrån st ofredas i des

hydda, bibehölls i det mö'eiigafte, vid det

utrymmö, fom den nu mera hade Ikaftat fig.j

och
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och f«dan detta var vunnet , fä bevarade de

deffe Larfvers egen betäckning med mång-
dabble vaxhinnors öfverdrag, och Hutligen i

éillhet, kanfke äfven i et jQags hopp, ty icke

ärp djuren heller aideles utan denna lyckfaiig-

hets känlla^ afbidade utgången af Naturens

egne verkningar til deras fällhet.

Man behöfver icke fåledes låna Bineti

någon får/kild kunlkap om de m.edel fom de

å deras fida böra vidtaga til en hy Vifes

erhållande i fiälle för den aflidne, emedan
de upkomma af förändrade omltändigheter

och äro federmera en enkel fölgd af deras van-

lige foflerkärlek 5 fom nu allmänt famman-
dragen inom några få Larfver, ilcal ockfä

medföra en hel annan verkan, än då den var

allmänt fpridd imellan flera och aideles fkilj-

acktiga föremål. Icke heller äro deffe me-
del väfenteligen af någon annan befkaffenhet

än de hvilka befrämja tiik©mften af de unge
fvärmarnes Vifar

j ty hvad en gammal Bi-

menighet här, med en varm fofierkärlek, och
et trängt utrymme för des öfning, i anfeen-

de til äggläggningens aideles afftadnande vid

Vifens död, åftadkommit, detfamma verk-
llälier äfven en helt ung menighet, när den
bereder fig til fvärmning med aideles famma
Varma foflerkärlek, och famma trånga krets

för des utöfvande, i anfeende til den äldre

tneoighetens fyfiande med den afvel fom re«

dan är för händer, och des icke tiifyllefl gö-
rande för dem famfällt. Hade boningen va-

rit ftörre och de unge Binen fje|fve mindre
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häftigt eller ymnogt tilkomne, då hade de

ökat famhällets byggnad: och voro icke de

redan byggde piporna änna fullfatte med
afvel 5 dä infamiade de äfven i dem et

nytt förråd til et nytt ilägte^ men där-

emot nu uteflängde af de äldre ifrån alla

förrättningar, och inlkränkte inom den rymd,
där de yngiie ibland dem biifvit fram-

kläckte, famt utan någon anledning där eller

til fortfättande göromål, qvarfiadna de få

mycket häidre hos de Larfver, hvilka här

affides och på kakornas kanter fått deras

^nällen, fom fådane fynd i fådan belägenhet

icke kunna annat än af dem fjelfve anfes

för lyckikott. I briil af utrymme i alla af-

feenden, Ikåcka deffe fyfiojöfe Bin fig där-

före alt mer och mer kring deffa kära va-

relfer, vårda deras Hf i det längila och fö-

da dem få mycket rundligare, fom de äro

många hvilka här villa gifva föda och de åter

få fom här kunna emottaga denj hvarefter

händelferne ockfå alt mer och mer närma
lig til en fullkomlig likhet med de ofvan

omnämnde, ehuru de förft upkommit af

olika anledningar och för den orfaken äfven
t.'

federmera biifva af en helt olika påföigd

och verkan.

Slatfatfen af denne underiökning blif-

ver då den, at Vifeboet tilkommer af tvan-

iv<: ganflca ikiljacktiga anledningar, dock icke

gemenfamt, utan efomoftr.ft därutaf at bygg-

nads utrymmet briiler för den närvarande

äggläggnrngen, och itundora åter därsi;, at
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åtn fortfättande äggläggningen briRer för Bi^»

hopen och des byggnad under afvelstiden: iag

fäger byggnad, ty den förutan är et Vife-

failet famhälle fäkerligen i lika olyckliga be-

lägenhet fom om det icke hade någon afvel^

men deffa boen m.åge finnas uti byggnaden
hvar fom helfi:, antingen på kakornas kanter,

eller i deras planer, förut hafva varit antin*

gen runda pipor fåfom enftakade, eller fex-

kantige i fammanfättning med andra pipor,

danas de likväl egentligen tii Viie-boen, al-

la på enahanda fätt, icke innan äggets lägg-

ning, eller på något annat ilälle an juu där

ägget en gång blifvit lagdt, utan förfi fedan

Larfven fått lif och behörig dyrka. De bil-

das innan ifrån af Larfvernes rörelfe under
fpinningen, och formas i likhet därmed ut-

vändigt af och under en omgifvande och i

öfrige affeenden helt fyilolös Bi- menighets

.närmade ihopllutning. Ofvifvelacktigt likväl

är Binens åtgärd härvid äfven få nödvändig
fom Larfvens egen, men lika få litet fom
Larfven röjer någon ovanlig dughet i utöf-

ningen af des fpinningslynne, när den kan och
får fpinna, lika få litet ockfå bevifar det

Binens flughet, at de här manngrant och i

det längfta utöfva deras fofterkärlek endaft

emot några få Larfver, efter de ailenaft haf-

va dem och icke bereda fig på flera. Där-
emot är Skaparens vishet med hela denne
inftiftelfe fådan, at faftän BiHägtets fortplant-

ning och beftånd bero, om icke enfamt dock
hufvudfakligaft, blott ^f en ende varelfe uti

hvart och et famhälle Vifen, hvars miUning
P m
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än i det famhäliet, än i et annat, /kulle Hut-

ligen leda til kela llägtets uplösning , on^ icke

hennes like fnart kunde återfås, £å ligger

dock i Vifens dagliga ^iggiäggning under af-

velstiden hos hvart och et Samhälle, äfven

en daglig eriättning af en fådan hennes för-

luit: och å andra fidin tter, ehuru hvart och

et Verkbi vid en vrfs ålder, fåfom Lari lå-

iedes onekligen kan biifva Vife, hviiken möje-

lighet, om icke den högft fparfamt inträffa-

de och altid vore tilbaka hållen inom fjelfva

nödvändighetens gräns, lika få fäkert Ikulle

uplöfa Bifamhället här, genom för mycken
alifring, fom i förra fallet en för liten

5

få är likväl detta miisöde ockfå helt och hål-

let förebygdt därigenom, at Vife - förvand-

lingen uti verkligheten, ändå aldrig kan
äga oftare rum, än juit då Bifamhäilets när-

varande behof det erfordrar 5 nämligen, och
enligt hvad jag här fökt bevifa, vid och af

en infallande verklig brift antingen i bygg-
nadens , eller ock uti äggläggningens nödvän-
diga fortfättning under afvelstiden. Och då
förft alftrar Samhället Vifar

, ja äfven med
lätthet. Deffe tvänne omftändigheter, Bi-

famhäilets byggnad och des äggläggning,

äro i et fådant GuplöHigt iammanhang med
hvarandra, at få framt icke äggläggningen

är helt nära förhand, få förrättas icke heller

als någon byggnad, och är denne åter icke be-

hörigen åtminftone grundlagd, där äggen nu
läggas, få undergå de icke heller deras van-
liga och behöriga förvandling. Naturens
Ht;rre lona luitat fur detta ilägte fådane iam-

funds-
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fundslagar, har därföre til jämnvigtefts ilandi*

ga bibehållande demimellan, ockfå högft vis-

ligen här nedlagt uti fjelfva briften des eget

botemedel. Så förenar Han ftridigheterne och

därigenom uppehåller all ting eFter Des en

gång utftakade ordning.

Utkafi til Uggeljlägtets^ i fynnerhet de

Sven/ka arternas^ Natural-

Hljioria ;

Af

PEHR GUSTAF TENGMALM^
M. D. Provincial - Medlens

ggeljlägtet är, fom Falkarnes (Falconis Ge-
nus), föga och ofuUftändigt utredt. Den för-

ändring i färg de undergå efter olika kön,
yid olika åldjar, i olika Climat och kanlke

olika årstider, har ännu ej blifvit tilräckligt

obferverad, för at kunna utftaka ricktiga grän-

for llagen imellan. Det vore önlkligt, at

Natural - Hiftorici ville företaga figjatunder-

föka och utarbeta viffa Genera, i likhet med
hvad en Pallas gjort med Alkorna^ For«
STER med AptenodyteSy Ödmann med Lari^

P 2 &c.
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&c. Nyttan blefve påtaglig och Natural-Hi-

ilorien vunne en inar och häftig ti iväxt. At

utreda hela Uggelflägtetj vore et företag, vi-

da öfver mina krafter, med Kongl. Acade-

miens tiliiånd får jag äran öfverlemna et Ut-

kaft til SvenfisLa Arternas Natural-Hiftorie»

Ugglorna hafva från äldfta tider, för fin

befynneriighet i /kapnad och feder ådragit

fig menni[J;ors upmä'rkfamhet5 ehuru vidfke-

pelfe och fördomar gjort dem til olycks-

foglar. Greker och Romare anfågo dem med
affl^y för dödfens fänningebud och förkunna-

re af Gudarnes vrede, hvadan Poeterne hedra-

de dem med Epitheta af Aves moiijirojce, in-

faujice^ dir(Z^ infand(Q^funevec2^ ferales^ ftygicB'^

Flera vilda folkflag i America röja famma
farhåga och Europas mindre uplyfte invåna-

re äro ännu i dag ej komne från den inbill-

ningen. Huru mången vacker fpökelfe - hi*

ftoria hafva de icke gifvit anledning til , kan-

/ke ock til begrepet om Gaftar, Niffar, Gen-
gångare och dylikt. Orfaken til deffe för-

domar måfte vara, at Naturens Herre til-

dömt dem en tid at vaka och föka födan då
hela Naturen hvilar. Menniikan har en af-

H^y för mörkret och alt fom då är i rörel-

fe. Härtil komma deras ohyggeliga och för-

färliga läten, på en tid då hela jorden är

infvept i en djup tyftnad.

"Bubulat horrendum ferali carmine Bubo."
OviD.

'^Eft illis Scrigibus nomen,{ed nominishujus'^

''Caufa,
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-'^Caufaj quod Lorrenda flridere noåe fo-

ient.'^ OviD.

^^Seros excercet no£lua cantos." Virg.

Flera befynnerligheter Ikilja desutan

Ugglorna, få väl från andra foglar, fom Fal-

karna deras närmafte Hägtingar.

Ndtten^ ehuru krökt til rof, fom Hö-
karnes, faknar dock den beklädande näbb«
hinnan och är i ftället vid bafen omgifven af

liårlika fjädrar.

Bufvudet är flört och klotrundt, likt

Kattens.

e

Ögonen flora, runda och utftående: kring

ögonen formeras en ring af enkla, ilyfva

fjädrar, fom ger dem et eget utfeende, iikt

en mennifkas med Glasögon.

Öronen äro af alla Foglars de flörilej

och gå i florlek nära menniikans.

Halfen och Nackeit äro få rörlige, at dff,

flilla fittande, med ftörila lätthet kunna Vri»

da hufvudet i kring åt alla kanter.

Kroppen är kort och likfom upblåfl:

täckt med mycken fjäder. Vingar och Stjzrt

korta.

De förfla Vingpennorna äro altid litet

tandade eller fågade i kanten.

Ben
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Ben och Fötter äro ludne ned til klor-

na: den yttre tåen är fa rörlig, at de kun-

na efter behag flytta den fram elier tilbaka.

Klorna ftora, ftarka och krokuga.

Deras Flygt är fned och culbaterande,

men ganlka lätt och tyft.

Skaparen^ i hvars verk framlyier den
behagiigafte ordning och fymmetrie, har för-

modeligen danat det ftora hufvudet i pro-

portion efter de ftora ögonen och ofantliga

öronen. Ögonen måfte vara ftora, at Iris må
väl kunna vidga fig, för at inftäppa de mat-

ta ftrålarna få många, fom möjeiigen. kunna
rymmas, helft jagningstiden endaft är i ikyra-

ningen. Ockfå fer man de Ugglor, fom ja-

ga om dagen, hafva mindre hufvud och c-

gon. Öronen äro vida, at fä mycket bättre

mottaga ljudet, och det frän afftånd. Herr
BuFFONS tanke, at Ugglorna ej kunna fe midt
i natten, då det är mörkaft, låter ganfKa

trolig: men ingen är få lurögd , at den ej

om dagen kan vägleda fig. De fitta då mer-
ändels i fina hål med tilllutna ögon, eller

nödgas at ofta blinka.

Ugglorna^ ehuru Naturen, fom förfedt

dem med få mycken fjäder och beklädt de-

ras ben, endaft tyckts dana dem för kallare

Ciimat, äro utipndde öfver hela verlden och

träifas fä väl inom fom utom Tropikerna,

ja! inom fjelfva Pol-cirkeln. I fodra Hemi-
fphéren äro Ugglor fundne; vid Sandwichs

Sund,
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Sund, ur.der 6 1 htkuåen ^ på Xya T^eeJand

och på öarna af Söderhafvet: Forster, Cook;
på Goda Hopps Udde?!, Kolp>s5 vid Magel^
lanfka ^^av^å^t.. i Cbili och Brafilien^ Marc-
GRAw, MoLiNA, Feuillee, Ray. Norr om
Eqaatorn, på Ceylon^ Bro;vn5 Pennant, i

Cayeime, på Antillerna och i Mexico^ Bur*
FON.5 DU Tertre, Oldendokp, Fer?^andsz, Ray
och LathaMj på Siifidwichs Öarna Cookj i

Egypten och Syrien^ Hasselqvist; i Lovijia-^

tJa y Florida, Carolina, PenfyhaiUen, 'Ny>t

SkottlaTid ^ Newfoundland ^ Labrador , vid Hitd--

Jons Ba'\)^ Davies Sund och på Grönland

^

Edward, Catesby, Ellis, Forster, Davies
och Fabricius, i yJfien: vid Cafpijha Hafvet^

i Södra Tarturiet ^ i Aflracan^ vid fjon Bai^

cal. UraIi[ka Bergen ^ Siherien och Kamt-
fchatka^ Pallas, Gmelin, Lepechin och

GSORG15 i Europa^ i aila Länder från Italien

och Maltha up tii Lappland och Linmarken

;

likaledes på Island, Olafsen , Andersson.

Ugglorna bebo öde platfer, bergfkref«

vor, mörka /Icogar, ruiner tjfter förftörda Stä-

der, Slott och förfallna byggnader, famt an-

dra obebodda ftäilen^ fällan nalkas de Stä-

derna och taga då fm tilflygt tii tornen och

på kyrkohvalfven. Det är från denna deras

öddiga natur man ofta i Skriften finner lik-

nelfer hämtade. Herren fl^uUe förilöra Ba-

bel til den högd, at blifva et Uggelnäile och

Ufvars tilhåll. De bygga aldrig något bo,

utan antingen bemägtiga fig andre fogiars el-

ler upföka iboliga träd och ikrymllor, där

P 4 de
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de om dagen kunna dölja fig. Deras feder

äro, lika andre Roffoglars, grymma och vil-

da, lefva eniamme med fm maka, men al-

drig i fäiifkap. Deras föda är rof och röra

fällan, om ej tvingade af hunger, vid As.

De ftörre fånga Harar, Räfungar, Caniner^

Fjällm.öfs, Snöripor och dylikt, de mindre

fpifa Råttor, Mullvadar, Flädermöfs och fmå
fogiar. Äggen äro merandels hvita, fällan

fläckade och rundare än ägg i allmänhet.

Antalet är efter fogeins ftorlek från 2 — 6.

Vid Naturens liora hushållning hafva Ugglor*

na famma at fylla, fom de öfriga Rofdjuren

nämligen at vara Naturens Policebetjenter *).

Den mängd Mullvadar, Möfs och Råttor de

^x\i'gQx\ bortplocka böra freda deffe o/kyldi-

ge fogiar frän förfölielfer. Jag har vid et

annat tilfälle anmärkt, at Harugglan om Hö^
flen, efter fkörden, flyttar til Lador och ut-

hus, för at där hålla en räfft med Möfs och

Råttor. Det blir åter et fKäl, at hylla delTa

flygande Kattor och lemna dem oftörda.

Vid fpecifica indejningen af Ugglorna,
har man gjort 2:ne Afdelningar: dem fom
hafva upftående fjädrar på hufvudet och h)

dem m.ed fiätt hafvud {Capite aiivito et Ice^

vi). Til de förra höra Strix Bubo och Otus,

til de fednare Stv, Nyélea, Lituratay LappO"
nica^Aluco^ Flammea^ Ulula» funerea^Fas^
ferina ^

NoSfiia; Ulula flår likväl likfom pä
gränfen imeilan de förre och de fednare.

Efter hornade Ugglorna har jag placerat de

andra
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andra i den ordning de äro flora. Merändelg
Iiafva de ftorhufvade Ugglorna en kort och

tjock kropp 3 de åter med mindre hufvud.

äro aflånga, fom Strix Otus ^ Funerea och
Vlula, Jag har i Caraåleren uptagit färgen

på Iris j ehuru Auélorerne någon gång funnit

den variera5 den har likväl altid. funnits pä
våra Ugglor beftändig.

SPECIES.

a) Capite auvito,

I. Strix Eitho. Ufj Berguf,

Vfven 'it få allmänt känd och få litet

oncitviflad, at en Belkrifning på den vore

öfverflödig. Des ftorlek, färg och brandgula

ögonringar göra honom nog ökänd. Cara-.

^eren bör blifva:

Strix Biiho corpore teftaceo, rufo et nigro

vario, iridibus fulvis.

Synonyma.

Strix Buho. Syftema Naturae (Edit. XIII. cu«,

ra J. F. Gmelin) Tom. I. pag,

286 N;o I.

^. Fauna Svecica (Edit. 2:da) pag.

24. N:o 69.

Great Eared OxdL Latham Synopfis of Birds

Tom. 1. Part. i. p. Il6.
— ^ Lewin Britifch Birds Tom I. p.

23. Tab. 23.
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Engle OtpL Penna nt Amic. Zoology Tom.
2. pag. 288.

Britifh Zoology Tom. I p. 170.

_ Britifh Zoology Folio N:o 69.

Tab. 29. (Dålig figar.)

Le DiiC ou Le Grand Duc, Buffon Hifloire

Naturelle des Oifeaux Tom. i. p.

332 Tab. 22.

_ ™. Platicbes Enluminées N:o 43 f.

(Figuren god, något för mörk,
med en röd obehörigt marquerad
fläck i bröftet).

. -. ^ Brisson Ornithologie Tom. i. p,

477. N:o I.

Schnffut, Frisch Deutfchl.- Vögel. Tab. 93»

Som förändringar af Ufveiiy anfes föl-

jande at vara:

4 ; Euho Athenienfis. St. Nat. p. 286 N:o i. h
Great hovjied Owl from Athcns, Edward's

Glean. Tab. 227.

b) Euho peåihis niidis,

Great Horn- owl. Willughby Ornithol. pag.

lOD N:o 3.

r) Biilo Magellanicus.

JaciirutH Marcgravii HiH, Nat. Brafil.

pag': 199.

Hihou des Terres MagellaniquesV\,ET\\. 385'.

d) Strix Firginiana.St. Nat. p. 287- N:o 13.

Horned Owl, Voy. Hudfons bay 1>y Ellis

pag. 40 Tab. 2.
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P^irg277ia77 E. OwL Lath. Syn. T. i.P. i»

pag. 119 N:o 2.

Engh Owt, PsNN. Arci:. Zooi. T. 2. pag.

228 114-

he Grand Duc ds Virginie, Buff. H. N.

Oif. p. 339.

BuFFON anfer honom fom blott en va-

rietet af Ufve?rj den betydligalie fkilnaden

beftår däruti, at de långa upftående fjädrar-

ne, fom formera öronen
3

begynna juft vid

Näbbroten.

e) Strix Scandiaca. Su Nat. p. 287. N:o 2.

— — Fn. Sv. p. 24 N:o70.

Bulo Scandiacus, Rudbecks ritade Foglar.

Scandinavien Eaved OwL Lath. Syn. T. I.

P. I. p. 120. N:o 3.

• Penn. Ar^. ZooL T. 2* p. 239.

Le Grand Duc de Lapponie, Briss. T. l.

p. 486 N:o 3.

„ BuFF. Oif. pag. 338.

Jag anfer den ingalunda för et farfkildt

fpecies , utan blott fom en förändring af Uf-
ven. Jag ftyrkes i denna tanken af Pennant,
fom uti fm Ar<^ic Zoologie fager, at Ufven
ofta träffas inom Pol-cirklen och är då helt

hvit. Utom RuDBECK, fom gifvit ritning på
denna ufven , har mig veterligt ingen Na-
turforlkare ledt den. Den hvita förändrin-

gen i Foglarnes färg, är desutan få litet

fäll-
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fä^Ifynt, at man /kal vara väl fäker^, för at

efter den kunna utftaka färlkiidta Species.

Ufve;2 har af alla Ugglor den vidfträck-

tafle boningsplats, ty om man antager de
nämnde varieteter, få träffas han i hela Eti^

ropa frän Italien til längft up i Lappmarken
inom fjeifva PoUcirkeln: i ^Jien från Aflra-

can genom Siberien til Kamtfchatka: i ^me^
rica från Magellan/ka fundet genom födra

delen til Hiidfons bay. Har fit tilhåll i

ilora /i^ogar och bebor höga, otilgängeliga

berg och klippor, eller gamla ruiner3 men
kommer fällan eller aldrig ned til flätten och

fram til hufen. Det är få rart, at någon

nalkas ftäderna, at man ännu i dag anfer

för elakt omen om någon fådan vifar fig.

Rom fjelf måile fordom göra et förfonings-

offer för det en Uf, vilfefarande, vågade

hvila fig på Capitolium *). Ufven tilreder

et någorlunda ilort bo i bergslkrefvor eller

förfallna murar af fmå qviftar, pinnar, torra

rötter, löf och dylikt. Man finner aldrig 6f-.

ver 2 ägg, ftora fom Hönsägg något fläcki-

ga. Han har en fynnerlig ömhet för fina

ungar och föder dem ej allenaft länge i boet,

utan förfer dem tillikä £å ymnogt med vildt,

at efter Aldrovandi berättelfe et hushåll,

fom bodde i granfkapet af et fådant näfte,

en tid bortåt kunde föda fig med, at endaft

ikatta boet. Ungarne äro ganika glupika, och

ilörre flåfs de ofta med Ormråken (F. Buteo)

och taga rofvet från honom **). Ufven är

en

•) PeNNANT. BUFFON.
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en flark och tiltagfen jägare och anfaller

Lamb, Killingar, Harar, Räfungar och liör-

re Foglar. Håller ock til godo Mullvadar

och Råttor, famt As, iova ej äro för gamla.

Af de ftörre djuren hugger han ut ftora flyc-

ken och fväljer ned, de mindre åter ftryka

hela med, då, fedan köttet är digereradt,

fkinn
,

fjäder och ben hoprullade upkaftas.

Ufven liknar Örnarna til art och lynne. Han
är folitair, grym och förfvarar med ftyrka

fit rof. Han flåfs tappert med fjelfva Ör-
nen och bortjagar många Hundar. Ond vä-

fer han likt en gås, käftar fig på ryggen och
vifar förfärliga klor. Han har om dagen
god fyn och ögonen tyckas ej lida af Ijufet^

men han äter ej, utan håller fig då helt ftil-

la. Hans flygt är om dagen låg och i korta

diftancerj men få fnart /kymningen infaller,

blir han qvick och munter. Han dricker fäl«

lan 3 kan i Voliere födas med kött, fi/kråk

och dylikt 3 men fmakar ej Kråkor eller Ska-

tor. Ufvens tjutande är förfärligt, upväcker
de fofvande djuren, injagar dem förfKräckel-

fe, de villa fly och falla i Ufvens klor.

Detta himhuu^ hmhuu eller pimhuu väckte de

Romares fafa för denna dödfens förkunnare:

OviDiUs kallar honom Funereus Buho ^ Sene-
cA Lu61ijer Bubo^ Punius Bulo Junehris et

mortis monflrum»

''Ignavus Bubo dirum mort.alibus omen*' Ovid.

- - - '^Ferali carmine Bwbo" Virg.
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Dödades någon fädan fogel
^ upfpikades han

efter Plinii intygande pä dören, at af-

Ikräcka andra iadana olycksfoglar : en fed.

fom til våra dagar bland allmogen bibehål-

lit fig. Uiven är af ingen nytta i hashall-

ningen. OlilJA berättar väl, at Italienarne

upföda dem för at fånga fmå Foglar med.
Ugglorna aro om dagen et begabberi for de an-

dra Foglarne. Då Ufven utiätres, famlas imå-
foglarne kring honom och kunna lätt fångas.

BaoN fager, at man i hans tid i Frankrike

fångade Glador (Milan Royal) méd Ufven
på det fättet, at en Räffvans fäftades vid

ftjerten, man lät honom flyga fagta utmed
marken utan at fatta fig, då Gladan, förun-

drad, kom få nära, at hon lärt kunde fån-

gas.

(Fortf. e. a. g.)

Formonen at vid Starr - Operation noga och

ofta renfa ogat^ henift genom en

lycklig Handelfe s

Af

T O H. L. O D H E L I U S,

Liftru N. N. 60 år gammal, intogs på Kongl. La^

zarettet den 24 Aug. I793 blind af Cataiada vera;

det högra fcdan 9 år och det vänllra fedan början a£

innevarande år. Hennes anTickts färg, blek och pulTig,

tycktes utviCa fjuklig kroppa befkaffenhet, ehuru hon

fadc fig vara frifk. Vid mognaie granfkring af ögo-

nen befanns högra ögat hafva varit opereradt för Star-

ren
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ren, c!et hon omfider erkände, med förklaring at hon
döl.gt den omftändigheten äf farhåga at ej blifva emot-

tingen, efter fom Operation ej aideles lyckats på det

ögat, fom för 8 är fedan blifvit verkftäid^ där fanns

EU en Cataraéla membranacea , förmodeligcn af Capfu-

Ise Lentis öfverlcfvor, fom dock Icmnadc ljufet ingån-

gtn på fidorna at hon något fer, fall utan tihäckelig

hjelp där af.

Det vänfira ögat opererade jag, genom extradion

efter föregången beredelfe d. 27 Aug. kl, 10 f. ni. i

närvaro af Hr. Gen. Dir. o. R. af Acrel , Hr Affcfibr

v. ScHULZENiiEiM cch flerc ftudcrande. Operation gick

latt och väi; Lens kom hel utj med åtföljande Humor
McRGAGNi , fom var dunkel, men pupillen ville ej bii

klar; jag fökte därföre renfa honom, dels med den

lilla fkeden, (cueillerctten) dels med den fina tången,

och uttog mera Humor Morgagni jämte någrä tunna

membraner i rimfor. Af frucktan at trötta ögat för

mycket, och fpilla Humor vitreus, lemnades det fe-

dan ftilla, med vanlig förbindning. Samma dag ef-

ter middagen kl. 4 befåg jag ögat, och fom jag fann

en ny famling i pupillen af dunkla vätikor, öpnade
jag inciåjonen, fom kliftrat lig något tilfamman med
Ikeden och uttog åter en hop af ilumor Morgagni
hvarefter ögat lemnades i llillhet. Följande dagen kl,

30 f. m. befåg jag återigen detta opererade ögat, fann

där nya dunkla famlingar och öpnade för tredje gån-

gen incifionen famt reniude burt det framfkutne oklara

utur pupillen. Deffa fednare öpningar ikedde i när-

varo af Lazarets-Chirurgen Hr Casferson. Vid hvar-

dera gången utflöt ock något af Humor vitreus.

Ingen inflammation fölgde efter deffa repeterade

rensningar, och fom jag vid ögats befeende kl. 4 e.

m. f. d. icke fann vidare få mycken grummel i pu-

pillen, lemnades patienten därefter under annan van-

lig Ikötfcl efter Starr • Operation.

Jag har den glädjen at kunna berätta Kongl.

Academien at denne patient återvunnit fyncn, och

: reit

I
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reft hem til Weflerås, efter 5 veckors viftande inom

K. Lazarettet.

Det är väl icke nytt at öpna incifionen, efter en

ikedd Starr- Operation, til at renfa bort det foni i pu-

pillen kan finnas oklart; Richter, m. fl. omtala det

5

men at få ofta och på 24 timmar 3 gånger få göra

det, utan efterföljande fvfira fymptomer och med f}''-

nens återftällande, har icke händt mig förr, ehuru jag

på fnart 90 år opererat flera hundrade blinda, och

ganfka ofta fått fägna mig af deras botande.

Denna händelfe har jag därföre anfedt mig böra

til Kongl. Academiens kännedom upgifva; blinde til

trölt och andre Starr-Opcrateurer til upmuntran.

FÖRTEKNMNG
På de Rön, fom äro införde uti detta

Qvartals Handlingar.

1. jThW;/. til K. om Mnjkkräken, 5 ChJJ, MUS-
SLOR; af Adolph Modeer - - Pag. 163,

2. An7n. vid Veftindi/ka Trädart(T ; Fortfättn. af Sa-

muel Fahlberg .... 13^
3. IsJya F^fknrter af Ahborjlagtc: fnhi Japan ; af

Carl Peter Thunberg - . - . 193,

4. ACROSTICHUM Mjperhoreum, en «> SvenfK

y^xr; af Samuel Liljeblad - - - zci.

5. O;» Vife-hoets byggnad och tilkoinfi ; af Bar. Carl
Gustaf Adlermark - - . - 208,

6. Ikkaft til Ugge^/lägtets Narural - hijloria^ af

Pehr Gustaf Tengmalm - - - 229^

7. Forffioneu, at vid Starr " Operation noga och ofta

renfa Ögat, hevift genom en lycklig HåndeJje'^

af Johan Lor. Odhelius. . - - 240,
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en början at fäga, at de, til ftörre eller min-
dre antal, äro fammaniatt-förenade och för-

öka fig i en gemenfam och af barklik eller

{ienfkorpa befiående famt växtliknande Stam,
fom på fit Ställe är fäTtad likfom et Träd,
eller ock liggande utbredd och fåledes vid-

fäftad. En fådan Stam eller, liknellevis at

fäga , växt är fåledes icke annat, än dels et

näite hvaruti desfa kräk äro förvarade, pä
lika fatt, i almänhet at fäga, fåfom Sprutar^

7!e ( Afcidia ) och de ovindade Skalkräken

(Acochlata), eller Musflor och Snäckor äro

förfäkrade inom deras Öfvertåg och Skal:

dels ock är famma Stam icke annorlunda at

anfe, än fåfom Ben-Ställningar uti hvilket

annat lefvande djur fom hälft 5 Yrfän eller

de få kallade Infecter, fom bära deras Ben-
Ivällning utomkring ^fig, icke heller ock få

TT.ycket mindre undantagne, dä iiknelfen i

vifs måtto med en del af desfe mafKkräk än

närarare inträirar: Ivien dez var länge m.an

aldeles icke kände de växtliknande iMafkkrä-

ken, utan endaft deras Naften eller Byggna-
der. Derföre, och i anfeende til förberörde

desfe Byggnaders til formen yttre likhet med
växterna, hafva äldre och äfven fenare tiders

Naturkännare varit villrådige, antingen de ikal-

Je föra dem til Växt- eller Diurriket, eller

til Stenriket, i anfeende til det kalkitenarti-

ga hvaraf en fior del af merberörde Byggna-

der i utvältes måtto beitår.
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§. 2.

Man trodde altfå af de växtliknande Mafk-ä

kräkens utanbyggnad eller faftare del var eri

färfkild verkelig växt, hörande til Växt- el-

ler Stenriket, hvari de fmå Malkkräken blott

hade tagit fina hemvift. Ovidius, Dioscori-^

DES, Plinius och SoLiNUs kände famma Bygg-
nader ej annorlunda än fåfona Växter 5 under
nanan af Cörnllia, Det famma gjorde ock fjelf-

Ye Fäderne i ÖrtkUnfl^apen Cf^sALPiNUs, bäg-

ge BauhINUSj L0BELIUS3 BoCCONt, TöURNE-.

fOrt, Rajus och Morison: iä V. LiNNé fjelf, i

förfta uplagorna af fit Syiiem, upförde dera

under Växtrikets Cryptogamifter. Men desfe

Kräkens (lenlika Byggnader tyckte Stenkän-

nare, både i anfeende til hårdheten och Äm-
net få väl fom i anfeende til geftalten eller

likheten med visfa metaller fom fpirade Tig

i Stam och Grenar, böja rättare höra til Sten-

riket. På fådant fätt fökte GsNsoNytus, i et

Bref til Boccöne, vifa at Påracelsusj QvSr*
setanus och Platearius m* fl. haft ftorä /l^äl

på deras fida, och färnina tanke har gått 1

arf til efterföljande Stenlärare* Botaniiterne

tycktes likväl hafvä de ftörfta Skälen pä de^

ras fida, fedan Marsigli å dagä lagt, at be^

rörd« Växtliknande Kroppar verkeligen blom-
made och utvicklade en myckenhet Blommor.
Man fåg ej ännu, at desfa Blommor voro
fjeifva djuren eller deras Hufvud. Dock dtn
djurlikä lukten af merberörde Byggnader,
hvarom Reaumur gaf tilkänna i kt\. "Parif.

1727. 271 > och de djuriiknaiide Beftånds

Q 2 4e*
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delar, fom GeoffroI) Lemmery och Marsi-
GLI chemice uptäckte, gjorde ändteligen alla

förenämda meningar betänkeliga.

Långt förut fynas iikval i fynnerhet Hu
pERÄTi i fin Hift. nat. L, 7. C. 4. 7 och Rumph
i defs Rar. Kamm. l. C. 37, tämeligen nära

hafva infedt, at ofvannämnde Byggnader me-
ra härrörde af Djur 3 än 'at de voro endaft

Stenar eller växter. Peysonel vågade omfi-

der, efter flera anftälta underfökningar, uti

Act. Angl. Vol. 42 & -5:0 vifa, at de växtiik-

nande Kräken voro verkelige djur , och at det

fom omgaf dem var deras eget verk och til-

hörighet. Desfa fanningar fiyrktes ännu me-
ra fedan Tremeley vilat at TyollmajKarne

(Hydra), hvilka med de växtliknande Ma/k-
kräken närmaft öfverenskomma, hade äfven

åtikiliiga växterna liknande egenfkaperj ja,

han hade ockfå funnit några växtliknande

Kräk, hvilkas alla egen/kaper inftämde med
dem fom Peysonel erfarit. Ju.-siEU Act. Paril.

1742, LoFLiNG, DoNATi och Ellis gåfvo alla en

än liörre klarhet til omiörmälta upd:?gade fan-

ningar. Sedermera har väl Baster uti fina

Op. fubf. fökt alla möjeliga ikäl at heflrida

dem, och har jämväl velat föra de växtlik-

nande Mafkkräken til Växtriket. Han har

varit en af de ftörQe och betydeligafte Kät-

tare i detta ämne, men dock fä hederlig man,

at han ärttdeligen ej allena lät Sanningen råda,

>itan
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utan han förkaftade ock fjelf både fina S(|äl

och fina Tankar. Hvilket ftöd för fanningen,

då ftore Förnekare til den famma öfvergått!

detta kan jämväl fägas om Stat. Muller:
uti fina Dubia Coralliorum beflridde han mer-

berörde Kräks helt och hållna djurlighet, och

i fina I mfapie JNachtgedanken 2 Tb* återkal-

lade han nälian altfammans,

Uplyfte, och de fom äro kännare af de
växtliknande Kräken, tvifla nu icke mera där-

på, at både kräk och deras hemvift hör dem
til, och at fåledes alt hörer til djurriket 3 de
verkeligen Sten-artade eller Stenvandlade bygg-
nader få vida undantagne, at man icke bör
neka Mineraloger äfven roa fig dermed.
v. LiNwé uptog väl, uti Vi Upiagan af fit

Syftem, alla desfa Kräk under benämning af

Litopbyta: Lapis calcareus aedificatus a Ver-

me. Men fom famma Byggnad icke altid är kalk-

artig, utan än hornacktig och än endaft hud- el-

ler hinnelik, få gaf det honom federmera anled-

ning at dela dem uti Litbophyta och Zocphyta.

Någre äga likväl en Byggnad, fom är både
ilen och hornacktig Hyckevis, fåfom til ex.

Stenfkäftet (Ifis). Flere Författare hafva för

den Jfkull och med mycket fkäl fört alla be-

rörde Kräk tilfammans under en enda Clafs^

hvilken dock erhållit olika namn. Pallas ,

Elench. Zooph. p. tq, kallar dem Zoophyia
animalia vere vegetantia, in plantse formani

excrefcentia, plantarumque alias quoque pro-
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prléfates affec^antia. Det tyckte han vari

3t gå medelvägen. Det är likväl redan be-

vift at de icke äro växter, och forn ännu vi-

dare fkal inhämtas 5 derföre aro de hvarken
Plants quafi animats, icke heller kan vere ve-

getantia lämpas på dem. Kan hända at han
ixiod vegetans juft ickp förftått at de ägde en

vegetsbilifls: natar^ utan fäfom fammanfatté

liknade e;i grenig växt^ ty om Stjer?! coral'

/^r;;/2 (Madrepora ) yttrar han fig: modo fim-

plex modo vegetans j hvaraf tyckes följa at ve-

getans, fåfom oppofitum .mot fimjplex, måt-

fe hafva bemärkelfen af Jammanfatt.

Muller, Zool. Dan. prodr. p.XV, näm- -

ner de väi.tliknande Kräken Celliilana : com-
pofita, crufia condita, gemmafcentia. Han har

velat undvika tvetydigheten af namnet Phy-

ton, men, medelfl det nyttjade ordet gem-

jD^fgeDtia i kännetecknen , (lött få mycket hår-

dare pä den befarade klippan. Hos Scopoli,

Introd, p. 377, heta de Corticafa : inhabitan-

tia involucrum inorganicum molle, membra-
naceum, fubabrofum, coriaceum, cartiiagi-

neum, lapidcLim m. m. fem utgör vidlöftigc

liela CJasfens befkrifning- Blumenbach* Handb-

p, 4083 fager Corallia: Polypen und andere

Thi^rpflantzen die einen Corallenftam öder

^in anderes ähnliches gehäufe bewohnen. Dc?

bo likväl icke annorlunda inom finn faftare

delar än Musflor och Snäckor inom deras

Skal, Yrfän inom deras hornacktiga Betäck-

ning och alla andra Djur inom deras hud,
förfedde med deras Benflällningar. LESKBj

Anf.
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Anf. Gr. I p. 499, följer Muller dä han

fager Celhilana oder Xellengemirme deren äus-

fere Theile hart find und gieichfam zelien bil-

den, mit denen die weichen genaa zufam-

men hängen. Men han menar ock at de

kunde kallas Phyiozoa, Jag är af famm^
tanke, och häller före at deras hufvudkän-

netecken böra blifva: Animalia molhtfca

;

compofita; Involucro fiirpiformi ^ communI ^

propvio
j

aänato^ viiiltiloculari ^ cutaceo aut

memhranaceo^ corneo aiit calcareo^ obte&a

fuffulta. Eller at de äro blöta och flere til-

hopa fammanfatte Djur, förfedde med en egen

växtliknande , an vuxen och mångkamrig Be-

täckning och i ordning hållande ftalining,

fom är antingen hudiik, hinnacktig eller kalk-

artig.

§.

De växtliknande Kräkens Betäckning el-

ler Beklädning föreftäller altfå ofta nog lik-

neligen en Stam, merändels förfedd likfom

med grenar eller knoppliknande Bägare el-

ler Rbmj och med nedra ändan är berörde

Stam utvidgad och fäfiad vid hafsbotnen el-

ler andra i hafvet förekommande ting, lik-

nelfevis fåfom med en Rot, men genom hvil-

ken Kräken alsingen föda hämta, fåfom väx-

terna, ifrän hviika desfa Djur i den omftän-

digheten äro ganfka märkeligen åtfKilde. Def-

fe {lå följackteligen uprättade fåfom et träd

på fin Rot, men någre refa fig aldrig up,
utan utgrena och anfäfta fig helt och hållet

Q 4
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på lika fatt antingen fåfom fpalierade Träd,
eller fåfom et utbredt nät, och äro förden-

ikall merändels liggande eller, fåfom man fä-

ger om visfa växter, krypande och uti den
fiållning fom det tinget äger hvarvid de äro

anfäftade. Man har ännu fvårt vid at gifva

et enda och noga annat namn på berörde Stam,
emedan den utgör en Betäckning, fådan fom
den förekommer ofs fedan den blifvit up^

hämtad 5 men jag har anledning tro at de

fleile af desfaKräk, vifiande på hafvets djup,

ej allena til visfa delar befinnas inuti be*

rörde Stammar, utan jämväl betäcka dem
utantii med deras fina och ovaracktiga hud, fom
i famma ögneblick borttorkar och förfvinner

då ytUT Hafv^t uptagaSf

Allas fortplantning ifrån början . Tker ge-

nom Foders afläggande. Et fådant Foiler up-

växer federmera äfven tillika med fm Bekläd-

ping eller vStam, fom, efter Slägtets befkaf-

fenhet, utgrenar fig antingen medelft utfkott,

eller delning, eller medelit anfättning på Stam-

men af Ägg eiier Fofter, par- eller vexelvis.

Följackteligen blifva lika få [många grenar el-

ler Djur-bägare, och i hvarje et Kräks far»

fkildta hufvud, fom, i förra fallet medel-
barligen, och i det fenare omedelbarligen lå

at fäga, äro förente uti en och famma Stam.

Då ilere Fofier nedfällas tiiiamman och up-

växa tillika, förena de fip til en Stam och fam-

manväxa til en gemenfam Bol o. f. v. fom
vid hvart Slägtes färfkildta Hiftoria bör an-

föras. Emedan nu en Stenikorpa^ fåfom oor-

gani-
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ganiferad, icke kan växa efter det behaga
eller efter den tilökning fom hvarje Kräk i

en regelbunden ordning fordrar enligt lin til-

växt: få fynes klarligen följa, at Kräken fjelf-

va tilöka och dana deras Betäckning och Stöd

efter behofj och det är icke omöjeligare for

dem än för Skalkräken, ja, de med deras

Byggnad eller Betäckning aniläldte Förfök vi-

fa äfven, at den befiär af djiiracktiga äm-
nen. Stenplantorna fäger Sfengler i A(t. nov.

Havn, I, danas af djurens medfödde ämne
eller en dem tilhorande vStenfaft, hvarmed de

efter hand tillkapa en Boning af deras kropps

ikapnad , ©ch fvara de bladlike Sidoväggar

( lamellae cavitatum ) mot antalet af Kräkets

armar ( Tentacula ). Och detta alt bekräftar

äfven O. F, Mullei; uti Företalet til des

HiR, Verm,

Således förfaller den tankan Bovij Diff.

fopra la prod. de^Coralli, at Kräken endaft

hyrt Gg Rum , och huru orimligt är det icke

at desfa, på fådant fätt af en händelfe dana-^

de ram, /kulle få noga med fina mångdelte
Kamrar eller Bägare pasfa åt Tå fynnerligen

danade och mångformlige men dock regeU
bundne Kräk? Hvad de mjukare växtliknan^

de Malkkräk beträffar, har ock Stat. Mul-
ler, Dub. Corall. p. 2^, vifat huru orimligt

det vore, at Kroppar på en gång fkulle kun^
pa vara bäde Växt och Djur. Ty om deras

inre väfende^H^ulia utgöra en djurilk märg
dier Kärna, och deras utandömen en vege^

tabililk Skorpa eller Bark, få vore det ound-

Q 5 Yik§^
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vikeligen nödigt, at desfe fär/kildte Beftånds

delar på en gång eller på lika tid och til-

fammans ifrån deras förfia början Ikulle ut-

vickla fig, det är, at et djuri/kt Ägg eller

Fofter inne/lutet uti et vegetabiliikt Frö al-

tid /kulle vara förente, och bägge fåfon:i he-

terogena ting, vifa en homogen verkan. Li-

ka få omöjeligt blifver det ock, af famma
grunder 5 at desfe Kroppar, fåfom i deras bör-

jan vegetabiliika, ikulle i längden förvandlas

uti djurifke: hos en Växt är ju omöjeligt at

vänta någon fpontaneitet, då den inga nerver

äger, o. f. v.

Ändteligen och dä fådana af desfa Kräk
gifvas, fom äga en köttacktig be/lcaffenhet äf-

ven i anfeende til deras yttra byggnad eller

Betäckning, hvilken icke heller kan lägas an-

noriunda tilkomma, än at den tiidanas med
Kräken efter antalet och Hyrkan af deras til-

växt: det ma ilce genom utfilning af deras Krop-

par eller medelbarlig åtgärd, troligen bägge

tillika: få följer äfven klarligen, at den icke

är vegetabiliik. Och när nu desfe Kräk i

aila hufvudfakeliga omfländigheter öfverens-

komma med de öfrige vaxtliknande malk-

kräk, få i anfeende til Kräken fjelfva fom i

anfeende til deras Betäckning eller bekläd-

nig , hvarföre ikulle det vara omöjeligare för

de fenare at tildana deras Beklädning på li-

ka fätt fom de förre. AitfGrdenn\.ull måt-

te man ock rättall kunna antaga, at de växt-

liknande Malkkräkens Beklädning eller Bo-»

pingar ingalunda växa af fig fjelfva^ och för»

• ty
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ty hafva de derutinnan ingen likhet Iivarken

med Växter eller Stenar.

5.6.

I anfeende til växtliknande Malkkräkens
oändeligt fina och mjuka eller blöta och ^gelé-

acktiga beftaffenhet 5 var dem en fådan falla-

re Beklädning nödig, hvarinom de både
kunde vara förvarade och äfven hålia fig uti

en uprätt eller fådan ftällning, fom deras lef-

Hadsfätt och förrättningar fordrade. De kom-
ma aldrig därutur vidare, än at de utfträcka

något deras öfra del med Hufvud och Armar
eller Klangen,, Hvarje hufvud, liggande uti

fin bägare ejler håla ftundom få liten fom den

gjdra finape prick, utilräcker fig fjelft när

det behagar, det håller fig få utlträckt och

leker naed fina armar famt fångar fin föda få

länge det for godt finner, och drager fig ater

in när det vill, utan at de öfrige hufvuden
inom famma Samhälle behöfva göra det til-

lika: et bevis, at de alla hvar för fig äro fär-

flvildte djur. Men om alla eller flere äro ut-

räckte, och det minlia, fom är farhågeligt,

rör något Kräk til höger eller vänfter, ock
det drager fig in, draga fig ock alla de an-

dre, utan at hafva det ringafie af faran för-

piarkt, i famma ögneblick äfven in: et be-

vis ät de äro alla ytterft förente och hafva i

få måtto en gemenfam känfla. Mera vidlöf-

tighet at vila tydligheten af desia Ma(kkräks
iliiljacktighet ifrän växterna, lär icke behöf-

vas j denna Afhandling. Alla äro Vatn-^ eU
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ler Hafskräk, de äro där anvuxne näftan pä
alt hvad fom förefallit, och det händer icke

fällan at det ena Slägtet kan vara anväxt på
det andra. Deras föda beftår af dölgde Mafk-
kräk och de minfta Djur af andra djurfioc*

kar^ lom. finnas i vatten och Haf.

§. 7.

Alla Siägter af de växtliknand« Maik-
kräken kunna, til följe af redan nämnde de-

ras Boningars eller Beklädnings belkaffenhet

( §• 4-) 5
förmodeligen beqvämligaft fördelas uti

fyra Ordningar, på följande lättj nänil.

Or Jo, L

CUTACEA.

Stirps fungofa, cute molli induta.

1. ALCrONIUM {Sjåkork): Stirps iungoh,
tunicato-corticata: fcxpius deformis. Ani-
malciila ramofa, limbo frontis ciliata: e

cellulis inrra epidermidem ftirpis, poro
pertufis, procedentia.

2, PENNATULA ( Sj^penua ); Stirps fun-

gofo-carnofa, per medium longitudinali-

ter oiTiculo fulifulta, extus cutacea
,
fuper-

ne diftiche fecundeve radiato-pennata,

Radiis faepius pinnato- calyculatis Caiycu-
log-
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losve folitarios efficientibus: inferne nu-

da, tereti. Å^jimakula e Calyculis emi-

cantia, capitulis cylindraceis, Ore termi-

nali centrali, Tentacaiis filiformibus cin-

radiantibus.

Ordo, il.

MEMBRANACEJ.
Stirps f2epius membranacea.

3. VORTICELLA ( Mafklilia): Stirps

faepius membranacea, fafciculata aut ra-

mofa5 CapituHs prominentibus* Animal-^

ciilum^ ex capitulo quovis vix eminuium^
limbo frontis radiatum ciliatumve.

4. TUBULARIÅ {Pipkorall ^: Stirps fub-

membranacea, filiformis, tubularis, ple-

risque ramofa. Animalcula^ capitulo ter-^

minalia, limbo frontis tentaculata: Ten-
taculis fmiplicibus aut criliatis.

j. SERTULARIÅ {Agg korall): Stirps

membranacea fsepiffime fetacea & ramo-
fa, articulata articulis plerisque dentica-

latis5 ovariis fimul hinc inde obfita pro-

minentibus. Animalciila
^
c^^imlo ^ quo-

libet articiilo faepius caiyciformi Stirpi^

profilientia, limbo frontis ciiiata: Ciliis

piurifeus.
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6. CAPSULARU ( Ktftkorall): Stirps mem-
branacea, fiiiformis, ramofa, articulata,

articalis inflatis, fspius denticulatis3 Ova-
riis prominentibus rariffime obfita. ^ni-
malcula^ capitalum in quolibet articulo

Stirpis proferentiaj cijio tantum unic®

fimpHci & ramofo ( Scopon ).

7. FLUSTRJ Bladkorall): SUrps mem-
branacea, foliacea, utrinque cellulofa.

Animalciila
^
capituio in poro celiularum

eminula, limbo frontis ciiiata: Ciiiis 36.

S. CELLEPORA { Gtopkorall ): Stirps

membranaceo-calcarea
3
expianata, undi-

que pagina inferiore freqventias adnata

fuperiore cellulis plerisqae membranaceis
urceolatis, imbricataforaminuloque cello-

Jarum fspius mucronibus armato. A72i»

tnalcula^ capituio e foraminuio celiula-

rum procedentia, limbo frontis ciiiata:

Ciiiis 8 - - 20.

Oräo 5*

CORNEA,

Stirps cornea, crufla quibusdam fungofa ple^

risqae vero calcarea^ haud raro decidua,

obducera.

9. SFONGIA ( Vatnfvamp ); S^^ivps f;:n-

goio cornea, fetis piiisve cohtexta, caver-

noia
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nofa porofaque3 flexilis^ bibula. AfiimaU

cula

lo* GORGONik {Hafsris): Stirps cornea,

faspiflime ramofa & continua : cortice qui-

busdam fijngofo plerisque calcareo, fcepe

deciduo, obdu<5la. u^^nimalcula
^

capitulo

e poris corticalibus procedentia^ iimbo

frontis cirrata: .Cirris J4.

II. CORJLLINA ( LänhhraJl ): Stirps cor-

neaj geniculataj filamefitofa, articulis pie-

risque calcareis. Ånimalcula ^ ex articu-

lorum poris capitulo profiiientia^ Jimbo
frontis ciliata.

I2é ISIS {Stenfkäfte^: Stirps ramofa, rigi-

da, articuJata: aut corneo-ochraoea, aut

calcareo -lapidea geniculis corneis.

malcula^ capitulo e poris corticalibus pro-

fiiientia^ limbo frontis cirrata: Cirns 8-

Oväo 4.

LAPIDEA.

Stirps calcareo -lapidea.

13. MALARTHRUM{ Ledkor^ll ): Stirps

calcareo -lapidea 5 confertim articulata, ra-

mofa: rarnis verticiiiatisj fiipite intus,

quibusdana & extus^ poiygono. ÅnimoL.,
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14. MJDREPORA ( SfjemkoraU ): Stirpf

calcareo-lapidea, continua: fimplex auc

ramofaj cavitatibus lamelloio - ftellatis*

Animalciila ....

i^-. MILLEPORA {PtmSlk&i-all): Stirps

ealcareo-lapidea: fuperiicie undique po-

ris, celluiisque minutis turbinato -tereti-

bus: raro fubftellatis. Animalciila .... *

De tre förra Ordningar innefattades af

v. LiNNé, i det närmafte atfäga, under nam-
net Xoophyfa med kännetecken : Animalia com-
pofita, efflorefcentia ftirps vegetans, metamor-
phofi tranfiens in Flofens Animal. Men det aren*

daft en metaphoriik nietamorphos at gifva desfe

Kräk få många Växtliknelfer , emedan man
redan vifat, at berörde Stam icke äger nå-

gon Föda hämtande Rot, och är följackteligen

ingen Växt eller Planta. Den fidiia af före-

gv^cende Ordningar kallade han Litbophyta: Ani-

malia moUuiCa, compofita, coralliura calca-

reum fixam, quod inardificarunt animalia af-

fixa, och desfe medgaf han fjelfve tilverka

deras byggnad. Alla desfe Ordningar utgöra

tilfamman en tydelig och, ifrån de öfrige

Mafl^kräk, väl åt/kild Clafs. Den famma har,

ibland alla Malkkräks Clasfer, fedan LiNwés

tid vunnit den minfta eller näiian ingen til-

ökning. Det enda nya Slägtet Ciipfulnria^

innefattar blott några arter af Slägtet Sertu^

laria och de där under tilförene få kallade Cd*
iiila^ /
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Marice. Under fidft f^gde namn, inrättad®

ScoPOLi förfl detta Slägte , på goda Ikäl 5 men

emedan vi redan hafve Slägtet Ceilepora un-

der denna Ciafs, och idel cellulae at göra med,

få har jag i det ftäUe fatt namnet Capfularia,

Til Slågtet Ceilepora böra, fåfom jag håller

före, Flufira piiofa, papyracea, membrana-

cea och lineata hänvifasj men Ceilepora ra-

mulofa, Spongites och pumicofa föras til Släg-

tet Millepora, Det torde vara lätt nog efter-

finnadtj at Ifis Entrocha, Afteria och nobiiis

blifvit i nödfall uptagne under Slägtet Ifis,

Jag har derföre, för de tvänne förra upFtällt

Slägtet Mdarthrum^ och den fenare eller no-

bilis tyckes med alt ikäl böra kunna föras til

des vederlikar Madrepora oculata och vir-

ginea, famt fåledes heta Madrepora nohilis

:

cauiefcens fubdichotoma refla foiida^ ftriis

obfoletis obliquis, iiellis obliteratis.

Ännu är det oändeligen mycket rörande

MaQ^kräken, hvarom vi äro i djupaile okun-

nighet. Och denna kunOcaps del är mer än

de flefte andra af fädan Natur at man länge

får fäga: Quantum eft quod nefcimus! det äro

merendels de doldafte Rom och de fällan famt

högft fvårligen tilgängelige Baf, fom måRe
med den ytterfla fara , möda och granlagen-

het underfökas. Upmärkfamhet och flit, ut-

rätta döck alt. Detikall imedlertid vara m.ig

ganlka angenämt, om jag med denna och före-

gående fmå Afhandlingar befordrat något ljus

i den ännu nog mörka kunfkapen om Mad;-
kräkenj åtminlTone om jag kunnat bereda nå-
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gon lättare väg dertil. Och hvad har jag ic-

ke at hoppas, då jag påminner mig: Så är

nu han intet fom plantar, icke heller han fom
vattnar, utan Gud, fom växten gifver.

ADOLPH MODEER.

Utka[I til Uggelflägtets y i Jynnerhet de

Sven/ka arternas y Natmal-HiJlQ-

ria; Fortfättning *)

Af

PEHR GUSTAF TENGMALM,
M. D. Provincial-Medicus.

2. Strix Otus.

Hom-lJgglan undergår i anfeende til fär-

gen många förändringar. Jag har i Parkin-
son's, fordna Levsr^s, utvalda fogeifamling i

London haft tilfälle at jämföra flera och fun-

nit Strix u^Jio endaft vara en varietet af den-

na. Af famma tanke är väl Buffon, mea
Latham nekar det. De äro ^Ideies lika i hvad

fora

Sc föregående Qvartal, fid »29.
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fom utgör hufvud Caraéleren, neml: ftorlekj

yttre anfeende, färgen och bäitningen på vin-

garna, famt tvärftreken på ftjerten. Skilna-

den blir då blott i cbatteringen , varande den
fenare mer röd ( rufus ) den förra ljufare med
mer grått inblandadt. Som förändring af OtuT

anfer Buffon den Buh Ocbro - cineveus /?<f-

Bore maculofo^ fom FEUiLLé belkrifvit uti

journal des Ohfervatio?2s Sfc, Ed. 1725'. p. fQ,
famt Ray's Tecolotl^ den Brisson påflar en-

daft fldljas från de andra genom 2 hufvud-

färgor, fvart och brunt. Som varietet af den-

na anfer Latham Afio five Otus Aldrovandi

vara. — Caraåeren biir:

Strix Otus Auricularum pennis longis, ere-

(flis, fenis: Iride flava^ corpore ex rufo

nigro & cinereo vario.

Synonyma,

Strix Otus St. Nat. T. i. p. 288- N;o 4.

Fn. Sv. p. 24. N:o 71.

' Spalowfkys Beytrag 4:0 Fig. C^^^lig)

Otus RuDBECK-S ritade foglar, med färikild

teckning af et öra. ( ypperlig j

Long Eared Owh Lath: Syn. T. i. P. 121.

N:o

Penn. Brit., Zool. T. I. p. 172»

^ — Ar^c^. ZooL T. 2. p. 229.

• —- Lewin Brit. Birds T. i p. 24« t
24. (dålig)

R 2 Le
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Le Moycn Duc ou Le Hihou Briss. Orn. T. i.

p. 486.

_ „ ^ BuFF. Oif. T. I. p. 348. t. 22.

_ — Pl. Enlum. 29. ( ej god.

)

Rothe kautlein Frisch tab. 93.

J^avietates:

a) Strix Afio St. Nat T. X. p. 287.

Fabricii Fauna Groenland. p. 61.

Litth OtvI Catesby Carolin. Tab. 7.

Red Eared Oivl Lath. Syn. T. I. P. I.

p. 123. N:o 8.

Red Owl Penn. Ara. Zool. T. 2 p. 231.

Fig. XI.

I ) Strix Ameviiana St. Nat. T. i. p. 288»

N:o 16.

Bulo Ochro cinereus &c. FEUiLié I. c.

j^merican Eared Owl Lath. fyn. T. i.P.

I. p. 122. N:o 6.

r) Stvix Mexictifja St. Nat. T. l p. 288.

T^colotl Ray Synopf. p. 160.

VHihou du Mexique Briss. Orn. T. l.

p. 449.

d ) JJto five Otus Aldrovand. Hift. Av. T-
I. p. 5-19.

Italien Eared Owl Lath. T. l. P. i. p.
122. N:o

UHihou dUtalie Briss. Ornith. T. I. p.
4X)I. N:o 4. a.
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Defcr, Magnitudo Strigis Funerecs, cir-

citer 14 pollicam longitudine. Facies alba,

jegio oculorum nigra vel alba, cireulus ocu-

loram rufefcens, margine rufis, albis & fu-

fcis pun<5lulis variegatus. Auriculse ere<5lae e

plumis jongis, medio nigris, margine rufis.

Corpus oblongum, iupra nigro, rufo, albo,

cinereoqae variegatum & unduiatum, fabtus

rufefcens maculisobiongisfufcis, ftriisque trans-

verfis notatum. Als fupra cinereo, fufco &
albo pulchre varias». Remiges fupra palJide

rufefcentes, fafciis transverfis fufcis, fubrus

albidae. Cauda alis brevior, fupra rufefcens,

taeniis transverfis fufcis 3 fubtus cinerea fere.

Jag har förut anmärkt, at denna Ugg-
}a är ganika föränderlig til färgen; Man
finner dem, fom äro helt rödacktiga, endafl

fkuggade med mörkbrunt, andra äter ofvan

biekröda, under näiian hvita med mörk ikugg-

ning. De hafva mer och mindre grått inbiari-

aadtj fomlige äro nära helt grå. Några haf-

va en ring af fvarta fjädrar kring ögonen,

andra en hvit cirkel, i kanten ganika fint

tecknad med hvita och fvarta prickar. Tii

ikapnad och ftällning kommer Horn - Ugglan
och Strix Uiala närmaft hyarandra i natur-

lig ordning.

Horn- U{rglan är funnen i America pä
Antillerna 5 i Mexico, Carolina, New -York,
Vid Hudfons Bay och på Grönland. 1 Egyp-
ten fåg Hasselqvist den. i y^fien bebor den
Tårtan^: och Siberlen. I Europa träfias den

R 3 på
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på Sicilien, i Italien, Grékeland, Arragonien,

Frankrike, England, Öfterrike, Polen, Preus-

fen. Carland, Danmark, Norige, fodra och

Norra Ryfsland. Hos ofs har den fit tilhåil

i n^ogen eller vid gamla ruiner och är ej all-

männ. Gör fit bo uti holiga träd eller upfö-

ker andre foglars näften, at där kläcka. Läg-
ger 4 högft f hvita ägg i Maji månad. Är
ej flyttfogel, fom Akistoteles och efter ho-

nom Plinius fager, utan fom de fläile Ugg-
lorna uppehåller fig hela året på famma ftäl-

le. Des föda äro råttor, möfs, muUvador
och fmå foglar. Den är mycket ikriande

,

och des läte liknas af Buffon vid Clowy
ClöTD ^ Cloiid &c. Vid fogeifängeri fäger han,

den nyttjas at fånga ftörre foglar, fom mera
af des läte, än af någon annan Ugglas loc-

kas. Det är med denna likfom de andra Ugg-
lorna, de hafva om dagen narracktiga åtbör-

der, fom gäcka de andra foglarna.

I ) Capite Lcevi,

3. Strix NySlea.

Havfång är af alla Ugglor den ftörfta och
täflar med, om ej öfvergår, Ufven i florlek..

Den varierar nog både til färg och ftorlek.— Caracleren:

Strix 'Nyfiea iridibus flavis, corpore vel toto

albo vel albo fufco maculato, fafciato-*-

ve 3 circulo oculorum albo.
'
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Synonyma,

Strix Nj£!en St. Nat. T. i p. 291. N;o 6.

— Fn. Sv. p. 2S' N:o 76.

Fabric. Fn. Groenl. p. 60. N:o ^6.

Snowy Owl Lath. Syn. T. i. P. i. p. 1^2.

N:o 17.— Penn. Ara. Zool. T. 2. p. 233.

11avfång BuFF. Oif. T. i. p. 387-
. _ PL Enl. 4f8. (god figur)

Grand Duc Blanc Ellis Voy. au Hudfonsbay.

Hvid^Ugle Ai^mKS. Reife p. 40. t. I.

Det är niycket troligt, at Ellis Grand
Duc blanc bör föras hit, den han fager va-

ra d'one couleur fi claire et luifante qu^

^' on ne le dlRingue faciienaent de la neige^'.

Denna Uggla varierar från helt hvit til mer
och mindre fläckad och ikuggad med mörlit.

Det är rarare, at träffa den hvit, med mör-
ka hiertformiga eller månlika fläckar beftrödd,

än fkuggad ofvan och under med mörka tvär-

ftrek. Om orfaken til denna förändring i

färgen äro Aa<5lorerne oenfe. LiNNe fäger,

»t de i Lappmarken aro fnö hvita, men i

Sverige fläckiga. Så fann ock Ellis dem vid

Hudfons Bay. Gmelin medgifver st de blif-

va hvita om vintren, 'ej fom en efFefl af kök
den, utan af brift på föda. Fabricius har

åter både vinter och fommar fedt dem fläc-

kiga på Grönland, til bevis, at kölden ej för-

mår göra den förändringen 3 han åter tror,

R 4 at
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3t ungarne äro fläckige och at de med åldren

blifva hvita. ^'Puili, fager han, obfcuriores

dorfi pennis omnibus etiam capitis fafcia-

"tis cam state magis magisque albefcunt,
" hinc qusdam fere nivese evadunt'\ Men
det är ej endaft inom Pol-cirkela de träffas

helt hvita, ej allenafi: från medlerfta delen af

Sverige, utan äfven från fodra Provincerna

har jag fedt dem helt hvita, med knapt en

och aonan mörk fläck. Vid dem jag haft til-

fälle jämföra, har jag gjort den anmärknin-

gen, at de helt hvita, eller hvita med få mör-

ka fläckar, äro mindre än de andra och haf-

va i proportion et mindre hufvud. En fynner-

lig ändring förvaras uti Prof. och Ridd. Thuk-
BERGS Mufeum. Kan denna förändring här-

röra af färlkilta kön eller åldrar , eller äro

de verkeiiga varieteter?

Fl/iVfang träJas i norra delen af Euro-
pa, Anen och Am.erica. 1 Europa 'ix åen fun-

nen i Öfterrike, Preuflen, Curland, Ryfsland,

(fpaxfam.t), Sverige, Danmark
, Norige , Fin-

marken, Lappland och på Ifiand. i ^fien:

vid VVoronefch, Ursliika bärgen, i Siberiea

och på Kamtfchatka. 1 America: från inre

delen af Grönland och Hudfonsbay ned til

Penfylvanien och Louifiana. Denna Uggla
är ibland de få, fom ej mycket befväras af

dagsliufet 5 de j?ga få vä! om dagen, fom
armarna, hvadan den i Preuffen kallas Tiig-Eiile,

Defs flygt är fnäll j hon flår perpendiculärt

ned på lit rof. Jagar Harar, Snöripor, an-

dra llörre Foglar och Möfs. Det är ej rart

at
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Vit träffa denna Uggla i läfgropar nedfallen^

då hon velat borttaga läckfogeln. Är Lemrn-
lens eller Fjäiimufens ifrigafie förföljare. Gör
fit bo merendels i bergslkretvor ocli liöga

klippor. Har om nätterna et ohyggligt iäte^

likt en menniikas, lladd i ytterfia vånda.
, I

Norige liknas det vid fvins ikriande, livar-

före den där kallas Lemensgrijs, Efter Pål-
' LAS intygande vifa Kalmuckerne denna Ugg-
la näiian Gudomelig dyrkan ocli liöma af

defs flygt til fit föreftäende öde. Flyger den
til väniier är det olyckialigtj til höger lyck-

ligt.

4. Strix Liturata är en nyligen optackt

S^^-enfk Uggla, förliomtald af Asf. Lind&oth
uti Catalogo Muf^i Griliiani. Flere exem-
plar äro fedan fandne , af en Uggla fom fnart

genom en Hög Herres omforg af en ikick-

1ig hand blifver tecknad och väl befkrifveii-

Den Ugglan jag nu vill omtala förvaras i

GrilliH^a iamiingen pä Söderfors, är olik , faö

ej väfendteligen, den i Carifonfkaj monne de
endafl diiferera i åider? Likväl vid närma-
re jämförelfe tyckas de utgöra färiluidta Spe-

^ cies. Denna Uggla träfiar til Itorlek och
gråa färgen tämeligen in med Strix Nebii^

h[(i; med den llcilnr.l likväl, at ftjerten på
den fenäre tyckes vara kortare än på denna.

Caraåeren

;

Strix Liturata corpore fupra grifeo, albo ma.-^

cuiato, fubtus albo. {\xm iongitudina!

fcus nigris5 iridibus flavis.
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Dejcr, Magnitudo Strigis Nycledt capite

vero fere majori. Circulus oculorum fordide

albus, exterius vero ad marginem cinélus plu-

mis ex albo, cinereo & nigro pulchre varie-

gatis. Caput ex albo & fafco-grifeo varium,
linea fufca a bafi mandibulae fuperioris defcen-

dente. Dorfurn & tecirices alarum grifeae,

maculis albis, fabarujn & quod excurrit mag-
nitadine, notat^. Alae grifeo & albo tesfel-

lat$: fingula remix albo et fiifco - grifeo quafi

fafciata. Subtus alba, maculis oblongis (Li-

turis Li?2dyoth) nigris Tibias, anus & crifum

alba. Cauda alis longior, grifeo & albo fa-

fciata: fingula recfrrix albo & grifeo tesfellata.

Ar /kuten i Elfkarleby focken ej långt ifrån

Söderforfs Bruk.

5. Strix Lapponica får jag endaO: i förbi-

gående nämna, emedan den får fit rum uti

femte Fafciclen Mufa^i Carlfoniani. Den är

til alla delar få ftor om ej ftörre än Ny<5leae,

äger föga likhet med Strix cinerea^ den jag

i Brittifh Mufeum fedt: är nog ftörre och vack-

rare tecknad,

6. Strix Aluco,

Bar-lJgghm är af alla Ugglor den, fom

har ftörfta hufvudet i proportion emot krop-

pen och helt fvart ögonring. Som en af de

allmännafte Svenika Ugglor acktar jag onödigt

här införa des be/krifning, och hvad des fe-

der och hushållning an^år hänvifas lafaren til
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Kongl. Vetenlkaps Academiens Handlingar för

1782 pag. 138.

Stnx Stridula eller Skvik- Ugglan har jag

länge tviflat på vara et från Aluco fkilgdt ipe-

cies. Den är väl något mindre, famt til fär-

gen olika 5 naen hufvadets florlek, den fvarta

ögonringen och en vifs likhet i bildningen,

den et vant öga lättare fattar, än befKrifver,

hafva hos mig ftadgat detta tvifvelsmål. Om
jag ej mycket bedriger mig, gör Herr Pen-
nant uti Ar&ic Zoology Sirix Aluco och Stri"

dula tii famraa Species. Lswin i fit verk

on Eritifh Birds pådår det famma. Jag har

ej iängefedan blifvit märkligen ftyrkt i den-

na tanken. På en Herregård i mitt granfkap,

hade man fångat Stridula^ då hon höll på at

upäta dufvorna. Hon förvarades fedan eii'

läng tid lefvande uti en bur på gården och

hvar natt kom Har -Ugglan ilygande kring bu-

ren, Ikriande likfom at upföka fm m.ake. Alla

dömde af detta förhållande at de måfie vara

et par, och fedan jag fått den, var mitt för-

fta göromål at efterfe äggiiocken , fom ver-

keligen fanns. - Buffon anförer fom Ikiljemär-

ke imellan Stridiila och Aluco at den förra

har blåacktig den fenare fvart ögonring^ men
detta är blott etmifstag, härrörande därutaf,

at på ftridula blir efter döden cornea trans-

parens opac och blåacktig. Så hände på mitt

Exemplar och har förmodligen förvillat Buf-
fon. Torde hända fådant äfven flver med
Aluco. Det är befynrierligt nog , at Herr
Latham^ fom placerat Stridula bland Engv

'

>
' lands
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lands Foglar, fager i fin Synopfis: AIuco
— is an European bird , but is not as far

as I can learn an inhabitant of England.

Likväl har Lswin uptagit den biand Englands

foglar under Namn af Thé Erown Owl ; Undef
detta namn är den äfven tecknad uti Bri'

ti[b Zoology Folio. Pennant har äfven uti

fin Britifh Zoology en Brown Owl ^ fom fä-

kert är denna.

På ofvan anförde grunder gör jag fåle-»

des Str. AUlcö och Stvidida til famma fpeci-

esj blifvande den förra Hanen och den fena-

re Honan , hvarvid jag bibehållit Hanens Spe*
cifica namn af:

Strisc Ahico capite praegrandi, iridibus ni..

gris 3 corpore grifeo ferragineo^ n^gi^P

aiboque vario.

Mas

Strix Aluco St. Nat. T. i. p. 292 N:o 7.— , Pn. Sp. p. 2y. N;o 72.

U/ii/a RuDBECKS ritade foglar.

Brown Oml Brit. Zool. Fol. N:o 72.— Penn. Br. Zool. N:o 69.

Brown Lewin Br. Birds p. 28-' t. 28.

La Hiilottz Bkiss. Ornith. T. I. p. 5*07. N:o 3.

^ ^ BuFF. Oif. T. I. p. ^f8.

—FL Enl. 441.

(jraue
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Grnue^Euk Frisch Tab. 94»

Fcemina

-&trix Stridttla St. Nat. T. I. p. 294 N:o 9.

w Fn. Sv. p. 26. N:o 77.—_— Brunnich Ornith. Boreal. p. 7. N:o

18.

Striäula Rudbecks ritade foglar.

Tawny Oml Läth. fyn. T. i. P. i. p. 139*

N:o 27.

Lewin Br. Birds p. 27. t. 27.

' Penn. Ara. Zool. T. 2 p. 237.

—
• Br. Zool. T. I. p. 178.

Le Chat^Hunnt Bmss. T. i. p. i'oo N:o 1,

BuFF. Oif. T. I. p. 362. t. 25.

——— Pl. Enl. 437.

Braiine oder Stock-Euh Frisch t. 96.

Defcriptio Foeminse. Parum cedit mari

-fnagnitudine
, 14 pollicum longitudine (Mas

,15 pollicum). Caput, dorfum, fcapulares öc

teårices ex fufco, rufo <& nigro pulchre va-

ria. Teélrices fcapularum maculis niajoribus

"albis. Remiges fafciis rufis & nigris notatae:

Remix tertia åc quarta ceteris longiorj prima
his pollicis crasfitudine brevior. Cauda ru-

fefcens: reärices acuminatse, 2 intermediae abs-

que fafciis, ceterse taeniis fufcis & rufis. Pe-

éus & Abdomen pailide ferruginea f. flavi-

cantia, albedine quadam intermixta, maculi9

©blongis, angufiis, interdum margine ferratis

nigris. ~ Den varierar likfom de fläfts Ugg-
lor
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lor til färgen från mer och mindre rödack-

tig både ofvan och under. De fvarta aflån-

ga fläckarne på bröflet och buken äro på fom-
Jiga likfom fågade i kanten, på andra helt

fläta. Latkam har från St. Domingo fått en,

fom var helt rödacktig, med knapt en enda
fläck. Ännu faknas goda teckningar på den-

na Ugglan. Figuren uti Plaj2ches Enliimimes

jpå Aluco kan gå an , men på Stvidula är den
högft dålig. Frischs teckning på den förra,

ehuru med gul iris, kan vara dräglig, men
är på den fenare eländig. Så är det ock med
figurerne uti Britifb Zoology , hvilka i all-

mänhet äro ujQa. Levvins ritningar äro e; ftort

bättre. Rudbecks öfvergå i noggranhet alt

hvad hittils är bekant, och förtjena dags-

Ijufet.,

De gamles Strix ^ för hvilken de hade

få flor af/Ky, at den, efter Plinii intyg, var

hos dem in m.aledi(5tis ,
" har fäkerligen va-

rit denna Uggla, emedan OviDii beikrifning

på ingen få väi träffar in:

'^Grande caput, flantes oculi, roftra apta

rapinae

Canities pennis, Ungvibus hamus ineft

''Nocle volant'^

Vi anfe, fom hörande til Fabeln, at de

röfva barnen ur vaggan och dia kreaturen,

ehuru Hasselqvist fager om fm Stvix Orieiu

talis^ fom troligt nog är denna, Vorax eft

qvam maxime in Syria, dum vefpere fene-

ftras
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Rras invenit apertas, asdes inträt 6c infan-

tes cuftode deftitutos necat, hinc a mulier-

culis valde pertimefcitur^' *). Hos ofs är

den åtminftone ej få tiltagfen. Hannen har,

fom bekant, et tjutande läte, Honan et mer
Ikriande, hvadan den fått namn af Skrik Ugg^
la. Denna Ugglan träffas öfvet hela Europa^

i Aftrakan och fodra Ryfslandj från Hudfons
Bay til födra America: i Öde Tartariet, men
ej i Siberien. För Dufvorna, inkommen i

Dufhufet, är hon en farlig gäft.

7. Strix Flammea tyckes i naturlig ordning

böra följa näft efter Aluco, Den har väl min-

dre hufvud, men är för öfrigt til ftällningen

lika. Hon undergår befynnerliga förändrin-

gar, kan/ke efter Climaten. I England, där

denna Uggla är allmännaft, träffas hon, en-

ligt Engelika Ornithologernas intygande, al-

drig annorlunda än helt hvit under, med en

cirkel af hvita fjädrar kring ögonen och lik-

fom iklädd en guldgul mantel. I Frankrike

åter är den, efter Buffons både belTkrifning

och Figur, under helt gul, med fmå mörka
gleft llrödda fläckar. Lika tecknade äro alla

dem jag funnit i Sverige, hvilket äfven Rud-
BECKS ritning utvifar. Kramers belkrifning

en Flammea funnen i Öfterrike, är ännu ikilj.

acktigare. Den hade: ^Mridesatr^, facies al-

''ba3 fed utrinque linea fufca a naribus ad
aures extenfa oculos ambiens. Pe<5^us ochre-
um maculis albis & fufcis hinc ^ ^n^^ ad*

fper

Hasfel(ivtfls Eefa pag. 233.,



'^fperfam^^ — Det är fkada, at Auåorerne
ej bibehållit Frischs namn af Guttatn , fom
är ganlkl expresfivt, emedan den ofvan är

iikfom beflrödd med fmå hvita droppar eller

pärlor. — De många förändringar jag fedt af

denna Ugglan, Ikulle näftan bringa mig på
den tanken, at ungarne äro förft helt hvita

5

fom alla Uggel-ungar äro, därpå ändras fär-

gen på hufvod och ryggen, fåupkommafmå
Kiörka fläckar i bröftet,* det gulnar ock flut-

iigen buken och fjädrarne kring ögonen då
fogeln nalkas fit fuiikomligafte tiifiånd. Ca-
raäeren:

Strix Flammeamåe flava, corpore fupra ful-

vo cinereo intermixto, guttulis albis no-

tatoj fubtus aibo ochreove punäulis fa-

fels.

Strix Flammsa St. Nat. T. i. p. 293. N:o

Fn. Sv. p. 2^. Nro 23.

Kramers Elenchus p. 324. N:o

— tota Flammea Rudbecks ritade Foglar

White Owl Lath. Syn. T. I. P. i. p. i^g.
Nro 26.

— Penn. Br. Zool. T. i. p. 176.
•— Arc!?l. Zool. T. 2. p. 235-.

Bar72'Owl Levin. Br. Birds. T. i. p. 26. t*

t. 26.

Le tctit Cbat-huant Briss. Orn. T. p. 5-03.

Nro 2

. V Ef-
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VEffraie ou Le Frefaye Buff* OiL T. 1* p* 366*

t. 29.— „_ _ — PI. Enl. 440»

PevUEule Frisch t* 97.

Defcr. Magnitudine pärum Striduta mi-

hor. Longitudo 12-13 poUicum. Caput &
totum corpus fupra Ochrei vel fulvi coloris,

griseo hinc & inde intermixto, qui tenuisfime

eft unduiatus. Punéta feu guttula, alba, qui-

bus irroratum
,
Cingulo nigro in apicem defi-

nente cin<5la funt. Subtus vel Albunn vel Ochre»

um macuiis parvis, ftellatiSj fufcis hinc in^

de fparfis. Area ocalorum vel nivea (fi cor-

pus fubtus album) vel pallide flavefcens, im-

maculata* Alae: Remiges exterius flavefcen-

tes^ interius vero alb^e^ fingula remix macu-
las habet 4 nigras. Cauda alis brevior alba:

recflrices margine exteriore flavedine quadam
tinétae, fafciis tribus transverfis fufcis.

DennaUggla, fom ingalunda ar allmän i Sve«
rige, är funnen både i Ämerica, ÄOen och Eu^
ropa. Mårcgrav fann henne i Brafilien. Från
JamaiCå är hon öfverförd til England. 1 Nor--

ira America ar hon ock fedd. i hela Norra
delen äf Aften uppehåller hon fig, ned til Tar^
tariet* 1 Europa bebor hon Frankrike

,
Eng-

land
, ÖHerrikej Curland, Danmark och Sve«

hge- L/itiiAM har fedf 2-ne från Söderhaf-
vets Öar hembfagte Ugglor aldeles lika den-
fta, utom fiörleken, varande den ena något
ftörre, den andra något mindre. \ Franlmke
och på de flafle andra ftällen bebor denna
Uggla Torn, Klockltaplarj Kyrkohvalf, för-

S fallna
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fallna Hus och är den enda, fom vågar nal-

kas Städerna 3 men i England har hon tagit

fm retrait til ladorna, och lik Mar-Ugglnjt

hos ofs, jagar där bland möfs och råttor. Hon
har et anglligt och obehagligt läte: chei

^
cho^

cbu, greiy gre, cnei^ fom Buffon liknar vid

en menniikas, fom fofver med öpen munn.
Des hvisfiande är fKärande och genomträn-

gande. Denna omffändighet
,

jämte des

tiihåil vid Kyrkor, har gifvit vidikeppelfen

anledning til jjiången befynnerlig händelfe. Ar
171 1 tildrog fig i Preusfen en förunderlig om-
fländighet. En man gående fent öfver en Kyr-
kogård mifler i haft hatt och peruk. Hatten
igenfanns, men peruken ©acktadt alt letande al-

deles intet. Ingen annan än en illafmnad gen-

gångare kunde göra honom det fprattet 3 men
en månad därefter då Kyrkohvalfvet IkuUe la-

gas igenfanns peruken uti et Uggelnäfte -^O.

1 Cathollka länderna dricker hon ofta ut ol-

jan i Kyrk -lamporna* Vida fkilgd från det

begrep både vilda och kanfke mer byffade

Nationer hafva om Ugglorna, har denna åter

hos Mongoli/ka Tartsrerna tilvunnit fig Gu-
domlig acktning. Orfaken är i korthet följan-

de: Std^n G272gzs Chti77, Väldets Stiftare , med
fin lilla ÄTtneQ blifvit öfverrumplad

,
Hagen och

i oordning bragd, måite han flygta til en li-

ten fl^ogspark och dölja fg fjelf under en bu-

fl^e för den jagande fienden. Denna Uggla
kommer dä och fätter fg på toppen af fam-
ma bu/ke. De utikickade, troende omöjeligt

en

* ; Block.
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éfi mennifkä döljas i en bufke där eri Uggk
fatt, gingo honom förbi. Chanen blef fåle-

des frälft och til tackfamhets tecken pryda
Kalmuckerne ännu i dag vid högtider fm haf-*

Vud bönad med en fjäder af denna Uggiä.
De hafva en Idol i Ikapfiöd af Ugglan, den
de pryda med des fjädrar och vid hvars kropp
de fäftä hennes ben. *). Hon gör fit bo i

håligä träd, foffällnä mtirär eller på Kyrkö*
hvalfVén utarl nlycken konft och börjar tidigt

Väfpä om våren uti April månad. Lägger 5' -

6 helt hvita ägg näft^n klot runda. Des för-^

ftänrifta föda äro möfs och råttor. Ungäfne
iipfödas med möfs och infe^ler^ de /kola 3
Veckor gamla vara feta, väl födda och fmak^
lige at äta Nar kölden tilfturidaf lägga

fig flere tilfämmaris på et flälle, få ät matl

oftä uti et hol kan träffä ^ 6 tilfammäil.

8 StriX UMäé

Detiriä Uggla hot ingalunda förblaildåf

ined den Strzx Ulula fom i Fauna Svecicä

är uptagen* Ogärna flyttade jag fpecificä narti*

riet på riågort annan, om ej LiNNé fjelf iiti

XII Edition af Syftemä Naturae och efter ho*

nom ÄU(5l:orerne näftan enhälligt gjort det. —
Den förfte utaf de nyare Ornitholögef ^ föm
känt denna Ugglan är Frisch, fotti bélkrif-

Vit henne under namn af Ulula FlammÉataé
Hans Figur Citeräs fedäri äf andre AuÄoref
Vid tJlula^ ehuifu den är^ fom de fläfte ihang

S 2 Veik^

Bujfom
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verk, dålig och illa gjord, i belkrifningen gör

han tydlig Ikilnad imelian U/uIa Guttata och

Flammeata^ den han fager vara brandgul med
aflånga mörka ftrek lika eldsflammor. — Man
ii n ner lätt 5 at Buffons Chouette ou Grande
Cheveche är denna Uggla, få mycket mer,
fom beikrifningen träffar in på denna och han

de&utom tydeligen fager den vara Fkischs

Flammeata emedan de mörka fläckarna lik-

na brinnande vekan af et ljus. På lika fätt

hörer Bkissons Chouette hit, at döma både

af beikrifningen och den citerade Frischs Ta*»

belh BRiiNNicHE har under namn af Åkico

rätt väl befkrifvit denna Uggla. Latham vid

fm Bvown Owl afcopierar Buffons be/krifning

på Chouette^ citerar Frischs Tabell och an-

för bland Synonyma LiNNés Strix Ulida»

Bland Sepps goda teckningar äro 2:ne ypper-
liga figurer på denna Uggla under namn af

Strix JJbila, Troligt är Scopoli's Strix rufa

ingen annan än denna Ugglan, ehuru den ha-

de irides cscrulefcentes. Skrämd eller ond,
har denna Uggla en förmåga, lik många an-

dra foglar, at refa up fjädrarna pä hufvudet.

Detta har gifvit anledning tii et mifstag^ mao
har nämligen uptagit henne fom et annat Spe-
cies och kallas hon i *Brit}fh Zoology Fol.

Shovt eared Owl. Beikrifningen träffar til alla

delar in på denna
5
Figuren bknd de bättre

i det verket, har en liten trubbig upflående

fjäder. Hufvudet är litet och kroppen lång

lagd. Au(5torerne til det Verket fäga, at vin-

garna äro något längre än iljerten , hvadan
den ock kunde få namn af LoiigTvin^d Owl.

For-
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FoRSTER, fom uti Fhilofophical Trnnsaclions

belkrifvit henne under namn af Strix Br
chyotus y hemfänd från Hudfons Bay, fager,

at de upMende fjädrarne aideles intet fynas

och ftå knapt at igenfinna på döda fogeln.

Vidare fager han, at fogeln där kallas -Mom-

je hawkj emedan hufvadet är mindre än pä
de fläfte Ugglor. Det är en fanning at få ar,

men ingalunda är det få litet fom pa en Fallc.

Likväl har denna omlländigheten förledt an-

dra Auc^torer, at ännu göra et Species af den
hvarom ftrax nedanföre. Pennant uti Eri-^

tijh Xoology gör Brachyotus och Fimerea til

famma Species 5 men Latham til famma, fom
JJlula, Uti Index Ornitbologicus anfer La-
THAM Stvix Avctica Miif(Zi Carlfoniani för en

varietet af denna; men det är famma U;ig'3.

och förmodeligen endaPf en yngre. «— Jag näm-
de nyfs, at denna Ugglas lilla hufvud gif-

vit anledning til mifstag. De Ryike Refe-

belkrifvare, fom utan fynnerlig granlkning teck-

nade och beikrefvo fina fynd, gåfvo henne

namn af Accipitrina, Gmelin fom både i fm
Refa och Nova A<5ta Petropolitana, befkrifvit

och tecknat henne, har därigenom tydligen

vifat den vara famma Uggla fom IJliila, Det en-

da man vid teckningen kan påminna ar, at Hlif-

vudet är för litet och onaturligt. Latham och J,

F. Gmelin fela, dä de villa göra henne til

en varietet af Pasfcrina. Efter denna uplys«

ningen blir Charaéieren:

Strix Ulula capite femiaurlto, iridibus flavis;

corpore fulvo vel ochreoj, maculis longi-

S 3 tudlrtaiibue
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tudinalibus fafcis vario: remigibus ards
nigris luteisque altcrnis notatis: cauda

fgfciata.

Synmyma,

Strix JJlula St. Nat. Ed, XILp. 133.
St. Nato Ed, Xin. p. 294. N:o lo,

(Nec cbaracter neque defcriptiobona.)

Sepps Nederl. Vpgel. Tab. 33, 34.
Mas & Foemina.

^ ^/?/ro Brunniche Ornith. Boreal. p. 6. N:o

17.

5— Flammea Pontgppidan Atlas Dan, T. i.

Tat). 2^. Fig. 5'.

^ Flamvieata Frisch Tab, 98^

^ Striduh V^tenik, Acad. HandL 1783- P-

47^

^ Erachyotiis Forster PhiL Träns. Vol, LXIT,

p. 382, N.'o 2,

—— Stc Nat, T- I' p? 289- N:o 17.

^ Accipitvina Pallas Reife T» lii» P» 45" T.

^ Gmelin Reife T. II. p^ 163, tab. 9^— — St. Nat. T. I, p. 29S N:o 36.

— Rufa ScopoLi Ann. Hift, Nat, I, p, '22.

N:o 16,

^ Ar^ic^ Sparrman Muf, Carlfon. Fafc, III,

N:o fl

No^ua vii^^or Gmelin Nov, Comment Petrop.

T. XV, p. 447. t. XII.

Crey Owl Willoughby Ornith. p. lOj.

Brmn Owl Lath. Syn. 'f . i.P. i. p. 140. N;o28.

Sbort
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Siort Eaveä Owl Lath. Syn. T. i. P. i. p. 124.

_ N:o 9.

Brit. Zool. FoL p. 71. tab. 71.

PcNN. Ara. Zool. T. II. p. 229.

— • — Brit. Zool. N:o 66. t. 31.

Levin Br. Birds T. l. p. 2^. t. ^f.

Caspian Owl Lath. Syn. T. i. P. i. p. 147.
N:o 36.

La Grande Choiiette Bjiiss Orn. T.l. p. f ii

N;o 4.

Cbouette ou Gvanäe Cheveche Buff. Oif.

T. I. p. 372. t. 27.
— Pi. Enl. N:o 438. (Dålig figur).

Drfcr, Magnitudo circiter Cornicis, 14
pollicum longitudine, Irides croceae. Circulus

Oculorum ad centruna niger, ad peripheriam
vero alio quafi inclufus circulo, pun<^is nni-

nutisfimis nigris,, fufcis flavisque pulchre va-

rio. E plumis capitis, una, pluresve, cete-

ris longior truncata, quam viva erigere po-
eft avis. Caput & coUum fulvum vel ochre-

um ftriis nigris
5 peöus, dorfum & aJge ful-

va, nigro longitudinaliter maculata. In non-

nullis dorfi plums medio funt nig-ae, margi-

ne fulvcE & apice pallide flavefcentes. Alae

complicatae cauda longiores, fupra flavefcen-

tes, fubtus albid3e: remiges I - 3 fub^qua-

les, maculis flavis öc nigris, lineas transver-

fas formantibus notatae. Alae fubtus albae vel

pallide flavefcentes, maculam ad axiliani ha-

bent fufcam, dein iramaculatse fere ad api-

S 4 cem.
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eem, ubi fz(clx 3-^4 albs & fufc^. Cau-
da brevis, ocbres; fafciis 4-^ faicis, apice

alba. Abdomen albicans. Femora longa, te-

cla ut & pedes Janugine aibeicente, tnaculis

fafcis. Roftrum & ungues nigricantia, —>

FpetniÄa fimilis mari, fed in te(5^ricibus fca-

pularibus maculas habet albas3 ut & rerniges

fecundarias apicibus albis.

Denna Uggla är fora alla andra, til fär-

gen föränderlig från helt blek til brandgul.

Somlige hafva ingen fvart ring kring ögonen,

utan äro helt hvita. De fläfte äro på ryggen

brandgula med mörka ilrek; mq.n andra haf-

va en blandning af mörka, brandguia och ble-

fea fläckar. Den ikiijes lätt frän de föregå-

ende genom et mindre hufvud, långlagd kropp,

långa ben och den |ulafärgenj iom koinmer

riäripaft Flamme^,

Hon liknar nog Horn -Ugglan til yttre

/kapnaden, Uorlek och urieende; men /kilic's

genom de Linga upflående fjädrarna på Horn-
Ugglan, famt at den har flera och fmaiare

tvärband öiver ftjerten. — Strix Ulu/a är fun-

nen i Skogarna kring Chatemi Bay på kuftea

af Labrador, vid Huåfons Buy och på Falk'»

Innds Ourna; vid Cafpifka hafvet, Uralifka

bergen och Siberien. 1 Europa trädas hon i

Arragonien, Frankrike, England, Holland,
Öllerrike, Preuffen, Curland, Danmark och
vSvcrige. Auétorerne beikrifva denna Uggla,
fom en folitaire fogel, fom fällan eller aldrig

nalkas llätten eller hufen, utan uppehåller hg
i bergs-
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i bergstraåer, föker otilgängliga ftallen och
precipicer, at lägga fina agg. Detta har dock
(it ftora undantag. Hos ofs nalkas hon hu-

fen om höflen och flyger ofta om aftnarna på
fönflren där hon fer ljus brinna. Skulle olyck-

ligt vis någon ligga fjuk i rumnaet, är det'

efter de enfaldigas mening, utan all tvifve^

at han måfte dö, helft hon tillika har et läte,

det de likna vid Klabvitt , Klähvitt. 1 Eng-
land /liali hon vara flyttfogel. I Lincolnfhire

bortgår hon om Våren och återkommer orn

höften med Morkullan. Efter Pennants me-
ning bör fommar villandet vara i Norige. f

Norra America flyttar hon likaledes om vin-

tren föder ut. Olina fager, at hon döljer fig

i heliga träd de 2 fidfia vintermånaderna. Alt

detta kan vara möjeligt ehuru man hos ofs ej

ännu hunnit utröna det. Buffon nämner ej

heller om den flyttar i Frankrike eller öfver*

vintrar. Sit bo gör hon ej altid i bergsref-

vor, fom Buffon föregifver, utan ibland i

holiga träd, ibland utmed marken, pä ijung-fäl-

ten eller vid Stränderna, fom vid Hudfons
gay. Hon lägger efter Salernes upgift 3

nähan helt klotrunda, hvitaägg, ftora fom
Pufvas, Sepp har afritat et bo med 6 ägg uti.

Denna Uggla är en god råttfångare och /kall,

q\\k de andra Ugglorna, m^n lik en katt, län-

ge fitta ftilla pä famma ftälle och lura tils en

ratta komm.er framfpringande, då hon ge-

naft käftar fig på och bemägtigar rofvet. Fly-

ger ej långt ifrån fit vanliga tilhåll. Jagar

afven om dagen, Är lätt fkrämd och jefer dä
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fjädrarna på hufvudet, hvadan hon bJifvit

förd til hornade Ugglorna»

g. Strix Fiwerea, Under detta namn förftår

jag ej den Strix Fiwerea^ fom Arch. v. Lin-

Ne i Fauna Svecica uptagit, utan den, fom i

Xli Edition af Syftemet fått det namnet. Den-
na citerar Bkisson v^d fin Cöat-huant de Ca^
nada^ och Latham vid Canada Owl, I XIII

Edition af Syilemet är den ock befkrifven un-

der Strix Funerea ; men i Fauna Svecica kal-

las hon Strix Ulula, Belkrifningen på hen-

ne där, är få faiiuändig, at jag undrar huru

Aucftorerne kunnat mifskänna den. Förmode-
ligen torde vår vördade LiNNé fjelf vara or-

faken til förvillelfen. Hvad fom egenteligen

charaåeriferar denna Uggla och ikiljer henne

från de andra, är en ovanligt lång ftjert. Un-
der buken och på bröftet har hon mörka tvär-

band i hvit botn : ingen annan Uggla är fä

tecknad. Ofvan är hon mörkbrun med hvita

fläckar 5 på hufvudet fvart och hvit prickig,

Alla desfa omftändigheter har LiNNé noga an-

tecknat, ^

Strix Hiidfonica är efter Edwards be/krifning

och Figur denna Uggla. At Buffons C/jo^-

ette a Longue qiieue de Siherie , är denna Ug-
gla, kan ingen tvifla på, fom fedt Planches En^

luminées. Characfleren blir:

Strix Ftinerea capite fufco-nigro, punclulis

albis, iridibus flavisj corpore fupra fu-

fco, albo maculato, fubtus albo fafciis

transveffis fufei^ Cauda longa.
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Synonyma*

Strix Vhila Fn. Sv. p. 26- N:o 78.

— Punerea St. Nat. Ed. XII. N:o 11. p. 133,— Ed. XII. T. I, p, 294. N:o II.

— Hudfonica — T, i, p. 29?. N:o 34,

— Uralenfis — J. I. p. 295^ N?Q af-

——^ Lepechin Rdfe T» I» Tabs III?

Pallas Reife T. i, p, 4ff?— Sihevica Lindroth Muf, Grill,

Qanada OwU Lath, Syn, T, i, P, i. p, 142*

N:o 29,
^

"

hittU Hmk Owl JEdwards Glean, T, Il tab, 62,

Uawk Owl Lati4, 5yn* T* P« i« 148*

^— Penn^ Ar<El, Zool, T, !!• p. 234,

Ural Owl Lath. Syn. T, i, P. i. p, 148 N:o

37?
Chat huant de Canada Briss. Orn, T, I. p. 518,

N:o 6, tab, 37. Fig. 2,

: de Hudfons Bay p. ^20. N:o 7,

Chouette oo Grande Chevech§ de Canada Buff,

Oif. T. I. p. 391-

^-'^ ^ /o/?g-2/<? ^^é-^/^ de Siberk Pl. Enl. 463*

( God figur ),

Caparamh Buff. Oif» T» i. p. SST- N:o 2,

Defcr, Magnitudo circiter Falconis Nifi,

Longitudo a roftro ad cauds apicem 16-17
poUicum. Rofirum pallide flavefcens. Iris fla-^

va, Caput nigro-fufcuna, punäi« jf. lineolis
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albis tedium^ qux pun£la in collo confertisfi-

ma funt. Linea pone ocalos incipiens nigra,

deflexa ad latera defcendit colli. Scapulares

tectrices Åiaram macuias habent majores

albas, qux ad jatera dorfi lineam fere for-

i-nant oblongam albam. Uropygium iexrugu

neo-fufcum maculis albidis. Mentum nigrum.

Guia & juguium alba, ftriis fufcis: in fterno

eft quafi collare ex albo & fufco varium: Pe-

^us & abdomen alba, fufco transverfim un=

dolata. Cauda grifeo-fufca
5
ionga ( non ve-

ro pedaiis ut in Fauna )^ angulta, cuneata,

fafciis albis, anguftis cinda, fubtus alba, fa-

fciis fufcis: reårices intermediae ceteris lon-

giores, quae fenfim decrefcunt. Pedes ianu-

gine alba, fafciis transverfis fufcis, ad an-

gues teaas funt. Mas Foemina maior, colore

obfcuriore, maculisque magis difiindis.

Jag bar förut anmärkt, at denna Uggla
lätt ikiijes frän de andra genom im langa

ftjert, famt mörka tvärband på bröftet och

under buken. Denna omffändighet jäir.te et

mindre liufvud och atlång kropp hafva förmo-
deligen gifvit anledning til namnet Haivk-OwL
— Scrix Uralnifis är efter LepechiiNs belki if-

ning nog fkiljacktig från denna. De likna hvar-

annan endau däruti, at den äfven har en lång

iijert: Monne en varietet? Butroxs Figur pä
Siberilka Ugglan ar ypperlig. Efter alla de
underrättelfer m;in hit intils kunnat hämta,
är denna Uggla i Europa endaft funnen i Sve-
rige och tfter Pennants upgift i Danmark,
i Siberien är hon allmän och trä^itas vid vä-

ftra
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fira fidan af Urali/ka bergs kedjan ned til Cä*
fan och Volga floden | men ej Ryfsland. Vid
Hudfons Bay, New foundland och på andra
ftällen i Norra America, är hon ock funnen,

lamt enligt Pennant vid Sandwichs Sund un*

der 6l graden fodra Latituden* Hon kallas

af de vilda i Norra America, fom bo invid

Hudfons Bay Caheticiich eller Cahadiictich, Be-
Ikrifves fom en modig fogel, nalkas vildar-

nes natt eldar och röfvar ofta Ikutna fogeln

från jägaren. Skal äfven jaga om dagen Snö*

ripor, möfs och dylikt. Flyger högt lik en

Falk.

lo Strix No&ua,

Ehuru en Uggla föfdt är känd und^r åeu
fa namnet och utaf Scopoli uti defs Annus
primus Htftorico natuvalis befkrifven, tror jag

mig dock med alt fkäl berättigad, at vid den-

na Uggla bibehålla det namn, under hvilket

hon från äldfia tider varit bekant, i KongL
Vetenilvaps Academiens Handlingar för 178J
pag. 46 hade jag äran beikrifva en liten för

mig då okänd Uggla. Ovifs gisfade jag at

den kunde vara Rudbecks Noélua major , ocu-

lorum iridibus croceisj citerad af v. LiNNé
uti Fauna Svecica N;o 74. Jag har fedan vid

jämförelfen med Rudbecks oförlikneliga rit-

ningar, funnit den ej allenaft vara den fam-
ina , utan äfven at den följaade N:o 75' eller

Strix Funerea ^ Rudbecks No<!l:ua major, ocu«

iorum iridibus paliide luteis, är famma fpe-

iies med föga Ikilnad och förändring: de tor-

de
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de endaft vara differenta kön. I våra Fogel-
cabinetter är denna fåledes känd, fom Strix
Fmerea; men Herr 1. Fr. Gmelin har uti XIII
Edition af Syflema Naturce behagat kalla hen-
ne Strix Tmgmalmi, Herr Latham har uti

fin Index Ornithologicus bibehållit fammä
nanan. Jag blef nog förundrad, at i Engel-

ika Natural Cabinetterna finna denna Uggla
under namn af Strix Pafferina och ingen min^
dre Uggla där vara känd. Länge hade vår

minda Uggla varit mig bekant, den jag tror

vara LtNNés Strix Paff^erina ; men kunde ej

utgrurtda orfaken til Au(^orernas mifstag. At
uptäcka den

5
nödgades jag äfven rådfrågade

gamled

AldrövAnduö då han talar om den min-
da Italienlka Ugglan, gef Figur på en ännu
mindre och fager därHd: Ornithologus pro

No<51uä hane exhibet Iconem, tribus digi-

tis ante uno retro praéditam* Noftra contra
" binis ante 6c totidem retro digitis infignita^

" unde vereor vel aliam esfe avem^ vel Pi-
^' éloris mendo corruptäm. Num vero avis

"tam parva fit, ut icon demonftrat, etiam

''fubdubito, cum ut paulo poft dicam No-
" (^uae dentur Alaudas magnitadinem vix ex-

cedentes. — " No(51:ua noiira, (fager han)
" Columbae efl magnitudine, dodrantem (Et
" mått af 9 tums längd ) longa, capite maju-

fculo, fuperne depresfo &c. Vidare fort-

far han: " Relatum nobis ed apud Germa-
" nos Nocfluam aliquando captam aetate pro-

veétam magnitudine Aiaudae, drachmis un-

decim
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decim veniisfe, åiwinumo Kctäzlin di£\:3,'^\

Delta vifar tydeligen at de Äidile Ornitlioio-

ger kände 2 (orter af fmå Ugg!or: at Al-

X>iiOVANDUS endaii fedt den ftörre, fom utan

all tvifvel är denna 5 men blott en teckning,

famt hört omtalas den fenare. Jonston talar

endaft om denna Ugglan ,
ej den mindre^

Frischs NoSiiia viinima Biinerea är denna Ugg-
la och Figuren god nog. Lika få kan man
ej mifstaga fig, at ju The little Owl Brit.

Zool. Foiio icke ar denna. Ehuru figurerna

i det verket i allmänhet äro dåliga, är dock
dennas god. Af Herr Latham vet jag med
full vifshet at ingen mindre Uggla är fun-

nen i England.

iiepps NoSfua minor Aiicvpavia har jag

nog anledning at tro vara denna. Figuren är

väl ej få god at man af den kan döma med
vifshet 5 men den är dock ftörre än LiNNés
Str. Pasferina och har defs utan de hvita

cirklarna kring ögonen väl tecknade, fom den-

na harj men Pasferina aideles intet.

Cheveche ou Petite chomtte är uti Plan-

dies Enluminées få illa tecknad, at man af

figuren ingen ting kan lluta, men jämförd med
BuFFONS befkrifning uti Hijioire Naturelle^

Hutar jag fannoiiktj at det är denna. Chara-
Äeren blir:

Strix A^oÄ/z capite maculato, iridibus flavis^

corpore fupra grifeo-fufco, albo macu-
lato: fubtus albo 5 fufco maculatol alis

albo & nigro tesfellatis.

Sy-
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Synonyma^

Strix Funevéä Fn* Sv. p. 2f. N:o 7f* ( De-
fcriptio manca )

— Tengtnalmi St. Nat. T* i. p. 291. N:o 44*— Lath. Ind, Ornith. T. i. p. 63.

— capite lasvi 5 corpore fufco 5 iridibus ocu-

lorum fulvis Fn. Sv. p. 2f. N:o 74,

— capite lacvi, corpore grifeo, tnaculis pififor-

mibus albis: iridibus flavis. Tengm.
Vet. Acad. Handl. 1783;

NoEiua Aldrov. Ornith. Lib. VOL Cap. 7.

' Jonston de Avibus pag. 5"!.

^_— mivima Fiinevea Frisch tab. 100»

minor Aucuparia Sefps Vogel. Tab*

69.

_— . major ^ Oculorum iridibus croceis*

RuDE. foglar.

_ —.— major j Oculorum iridibus pallide

luteis. Ditto.

T/js little Öwl Brit. Zool. Folio N:o 70.

. Lath. Syn. T. i. P. 1. p. ifo. N:o

40.

Lev/in Br. Birds T. i, p, 29. t# 29.

— Penn. Br. Zool. T. i. p. I8i.

— Zool. T. 2. p. 236.

Chev:che ou Petite CbouUtc Buff* Olf. T* 1^

p* 377.

— * PI. Enl. 439?
PetHc^ Chouctte Brjss Orn* T. i. p. f 14. N:o ^

D:fcr.
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Defcv. Magnitudo Merulse, corpore vero

crasfiori. Longitudo 8 ~ 9 pollicum. Capat
grifeo-fufcum, puriÄuiis albis. Area oculo-

rumalba, fufco hinc & inde immixto. Corpus
fupra fufco-grifeum, maculis albis pifi & quod
excurrit magnitudine. Ala complicatae pagina

exteriore tesfellatae apparent e maculis albis

& fufcis alternatim pofitis: remiges primores
margine inferiore 1. exteriore ferratae funt.

Peélus & Abdomen alba, maculis oblongis irre-

gularibus fufcis in peåore confertisfimisjab-

domine vero rarioribus. Cauda brevis, fu-

pra fufca: rectrices fufcae, taeniis albisj medio
interruptis, hinc qvafi per paria pofitis. Pedes
lanati albi.

Från de föregående Ugglor /kiJjes denna
lätt, varande den minlla af alla upräknade.
Til färgen är hon något lik Funereay kanlke

oqk någon gång förblandad med henne, men
Ikiljes lätt från den genom en kort ftjert och

vingar. Denna är för öfrigt aldeles intet ban-

dad (fafciata) under bröftet och på buken, ar

ej heller få långlagd utan kortare och tjockare.

Det är troligt, at af Rudbecks 2:ne figurer

den ena är Honan den andra Hanen, jag har

åtminftone fedt henne variera i ftorlek och nå«

got i färgen.

Denna Uggla var kand af de gamle Gre*.

kar och en allmän flyttfogel i Athen, nvadan La-

tinernas ordfpråk upkommit: Noctuas Atbe--

nas mittere. Det är ock förmodeligen denna

Uggla j £om helgades Minerva: man vet at

T - Athea
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Athen var hennes flad. Herr Stevart, ftor kän-

nare af Athens antiquiteter, har för Pennant
berättat, at de i April kommo i myckenhet
til Athen och retirerade fig om höften vid fara-

ma tid, fom ftorkarna. Hvarken hos ofs, eller

mig veterligt, är den på andra ftällen i Euro-

pa nu känd, fom flyttfogel. I Norra Ame-
rica träffas denna Ugglan från New York til

Hudfons Bay. I Ryfsland är hon allm.än, min-
dre i Siberien. I Europa är hon funnen i al-

la Länder från Italien til Söndmör i Norige:

är likväl mindre allmän i England och Frank-

rike. tJar fit tilhåll i Ikogar och ödemarker 5

nalkas fällan Hufen. Scopoli fäger likväl,

at hon i Carniolen ofta bygger i il^orftenar-

na. Edward ficktvenne, fångade då de ned-

kommit genom fkorften. Sit bo gör hon uti

håliga träd utan fynnerlig konft ej långt up
ifrån marken, och häller fig i desfa ikrym-
flor hela dagen tils aftonen kommer, då de

gå ut at jaga möfs *). Buffon påftår at hon
om dagen fer bättre än någon annan Uggla
och jagar då fmå foglar. Detta anförande

är likväl lånt från Salerne. Loskiel fäger

ock at hon förföljer fit rof om dagen vid

klara So}lkenet5 men fom han tillika kallar

henne den lilla Falk-Ugglan^ är troligt at han
menar Fumrea Möfs och fmå foglar äro

htnnes egenteliga föda, dem hon ej kan fväl-

ja hela, utan mäfte förut fönderflita. Hon
har

Loskiels Hifi, Be/kr. e?n Ind, i Norra AfnericH.
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Hat 2:ne läten: det ordinaira pupu^ pupu un-

der det hon flyger, det andra hem, em^ (&c.

likt en ropande mennifkas röft Italienar-

ne Ikola efter Olinas berättelfe nyttja den-

na lilla Uggla at fånga fmå foglar och har uti

Uccelliera gifvit ritning därpå. Det a bekräf-

tas af ScopOLij fom fager: Vinculis coria-

ceis & funicuio coercita, baculo alligatur

pulvinari impofita. Inde in terram trakta,

adfperfa aqua eo tandem adigitur, ut fupra

pulvinar fponte revolet. Sic edoåa ludet,

volitat, adlicit aviculas capiendas bacaiis

vifco obduåis".

II. Strix Pasferina j den minfla af alla våra

Ugglor, fom de äldre Ornithoioger helt otyd-

ligt, LiNNé riktigt känt, men de andre för-

blandat med Noctua. Jag har förut nänht., at

Aldrovandus blott hört omtalas den famma,
och fedt en dålig teckning af henne. Ray är

den förfte fom fager fig fedt henne. Bans
ord äro: NoBna. minor (The littie Owl ).

Parvitate fua, ut qus Merula minor fit, nec

Alaudam magnitudine multum excedat, ab

aliis no61urnis rapacibus avibus differt. in

'Sylvis Auftriacis mvenitur fed rarius. Ko-
mas atiam venalem eam vidimus". Willuqh-
BY hade yéX före Ray fedt en liten Uggla i

Wien 7 tum lång och knapt flor fom en Svart-

flare (Blackbird), menom det var denna kan
jag ej vift yttra mig. Spalowsky är bland de

nyare den, fom helt fäkert känt denna Ugglan.
Han har uti Zweiter Beytrag Zur Natur-.

T 2 gefchicht^

Buffhn.



Grfchichte der Vogelh^^kxii^it 2:ne fmå Ugglor
och gifvit på dem högft eländiga tekningar.

Den liörre var 5* tum lång: den trodde han
vara LiNNés Str. Pasferina, Den fenare var ej

{iörre än en Sparf, 4 tum och 4 linier lang,

rödbrun, med uppftående fjädrar på hufvudet.

Den förre är fåledes ofiridigt Pasjcrinat den
fenare Piilcldla, Bock uti fin Preiisfifcbe Or-^

nithologie menar fäkert denna Ugglan då han
fager: Strix Pasferina ift die kleinfte unge-

hörnte Eule^ aber doeh grösfer als ein Sper-

ling^>.

Under mitt letande i Engellka Cabinet-

ter efter denna Uggla, fann jag ilutiigen uti

fordna Sir Ashton Levers nu mera Pakkin-
soNs Mufeum denna minfta Uggla under namn
af ^vcadien Owl, Hon var bragt frän Nor-

ra America, denna til ftorlek och utfeende al-

deles lik, endaft med den ikilnad, at den
hade några rödbruna fläckar på bröftet och
under buken, dem jag ej på vår Uggla ob-
ferverat.

Chara(!?leren på minfla Ugglan blir:

Stvix Pasfevifia capite Isvi, iridibus pallide

fiavis3 corpore fupra fufco-grifeo, albo

inaculato: fubtus albo, fufco immixto.
Area oculorum corpori concolore.

Synonyma.

Strix Pasferina LiNNé Fn. Sv. p. 26. N. 79.^ • Bock Preuf<?, Orn. in d. Naturförfcher,-

Aca^
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~ Acaäica St. Nat. T. i. p. 296. N:o 43.

'— Åcadienfis Lath. Ind. Orn. T. I. p. öf.— Funerea minor Spalowsky Naturg. p. 3.

No&iia minima Will. Orn. p. 69. t.

— minima Ray. Syn. p. 26. N:o 6.

No&iia minor Rudbecks ritade foglar.

Acadien-Owl Lath. Syn. T. i. B. i. p. 149.

K:o 38. Pl. V. Fig, 2. ( dålig ).

Defcr, Magni tudo exacte Pyrrliulas^ capi-

te vero majori , caudaque breviore. Longito-

do 5* - 6 poliicum. Capnt nigro-fufcum, fu-

pra punctis ftriisve tenaifrimis hinc et inde -af-

bis, qvs circa aures oculosque . confertiora

funt. Area oculorum capiti concolore nec ra-

dius iiie
,
qvo ceterae notantur Species

5
appa-

ret. Dorfum et alas grifeo-fufca, macalis lan-

tis vel pifi minoris magnitadine albis. Al^
complicats nigro-fufcae apparent, fed cani ex-

tenfe in medio fingulae remigis macul?e 4-5"

pififornaes albae fant. Pe<51us et abdonaen al-

ba, fafco quodam colore irregulariter immix-
to. Cauda cinereo-fafca , tseniis 3 diftinc!!:!^,

anguftis albisj linearum ad inftar.

Denna Uggla, fom noga bör fkiljas ifrån

den föregående, är knappaft en tredjedel få

ffor, har ingen Cirkel ikring ögonen af enkla

fjädrar, fom de andra Ugglor. Vingame fy-

nas hoplagde, helt fvarta, men ej fom pä
Nodua i brädfpels rutor. Vingpennorna äro

ej fågade i kanten. 1

At
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Åt denna Uggla finnes i Öfterrike och

någon gång äfven ar fedd i Italien, berätta

ofs de äldre Ornithologer. Enligt Bock fin-

nes hon äfven i Preuffen. Hos ofs är hon ej

beiler fällfynt. Den Latham befkref var ifrån

Norra America: hon är ock funnen i Nya Skott-

land. Denna Uggla har fin jagnings tid om
rnornarna juft i gryningen, hon fkriker gällt

och lockas af den fom kan härma hennes lä-

te, på hela J mile.n. Jagar fmå möfs och fyr-

for- kan/ke ock någon gång fmå foglar, åt-

miniione kan man föda henne därmed. SpA-

LOwsKY gaf henne en flor råtta, den hon be-

mägtigade fig. Gör bo uti håliga träd och

lägger 4 fmå hvita ägg.

Sidfta Fortfättningen af Befkrifningen

på 7tya Fifkarter utaf Abbor-Jläg-

tet ifråit Japan;

Af

C. P. THUNBERG.

Det föregående fes I792 i Qv. 2 p. 141. I793
Qv. I, p. 55 och Qv, 3. p. 198.

IIRCA favio (Tab. IX) pinna dorfali unita,

cauda rotundata, corpore pinnisque fufco-

maculatij.
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Kroppen är något hopkramad, aik-grå, föga

märkeligen teknad med mörka fläckar,

fom äro rundade på högra fidan, h vare-

mot den vänftra är ljufare. Den är af

et qvarters längd, och blir fmalare mot
ftjerten.

Hufvudet är Ilätt med fina tänder.

Öfre Käken är dubbel och något kortare.

Lijtea latevalis är krokig.

Stjertfenan är rundad och alle de öfrige fe-

norne äro litet teknade med föga mär-
kelige mörke och afbrutne tvärftrek.

Br. D. if. P. 19. V. |. A. i. C. 19.

PeRCA fuscax (Tab.lX.) pinna dorfali uni-

ta, cauda rotundata^ corpore fufco-irro-

rato.

Kroppen är aflång och något hopkramad, knapt

af et qvarters längd. Vänftra fidan är al-

deles hvit, men den högra lika fom be-

fprängd med mörka fläckar 5 i fynnerhet

är under bröft- fenorna och bukfenorna
en ftor, aflång, mörk fläck:

Hufvudet är flätt3 öfre täck -(köldar-

ne helt fint fåg-tandade.

'Öfre Käken är dubbel och kortare med fina

tänder.
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Linea laterälis är krokig och föga märkelig.

Stjerten är rundad och lika fom ryggfenan

och buk-fenorne mörkacktige.

Denne Fi/k har mycken likhet med föregåen-i

de flag, och tyckes vara endaft en för-

ändring deraf, men ftrålarnes antal äro

mycket olika och förbjuda 5 at föra dem
båda til en och famma art-

Br- 6. D. P. 16. V. |. A. |. C 19-

Sätty at döda Natt-fjärilar ^
hvitkey då

de äro Mafkar^ upäta Sädes-brodden

och Kålen i Trägårdar

- Af

CLAS BJERKAND ER.

När jag, efter flitiga anmärkningar fåg, at

Natt-fjärilar ville vara ftilla och gömde om
dagen, blef konften , at tilreda boningar , fom
de funno tjenlige för lig , under den tiden 3 och

i detta affeende har jag funnit följande tjen*

ligaft:

Man uprefer uti Gärden och Trägårdar, 6
tinar höga

, fyrkantige och tjocka Stolpar.

Sedan inilås fpikar, i alla fidor vid öfre än-

dan,
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dan, på hvilka hängas 2 alnar långa bräder,

fom böra vara ej aldeles få breda 5 at de öf-

vertäcka hvar fin fida, utan lämnas få myc-
ket rum, at Infet^lerne beqvämligen kunna vid

kanterna inflyga. På fjelfva fiolpen eller öck

på brädernas inra fida uthuggas gropar tvärt

öfver, fåfom på et Valkbräde, uti hvilka In-

fe^terne finna goda bonings ftällen. wSedan bin-

des rep vid nedra ändan omkring alla 4 brä-

der, eiler på annat fätt fällas, at de hän-

ga ftilla och ej röras af väder. Sluteligen

faftfpikas et fyrkantigt bräde öfver alla än-

darne, fom afhåller regn. Om man märker 5

at Phalaenerne Ikulle vilja krypa in under brä«

det, få til/lutas med blånor alla ingångar.

När, nu få kallade, Infe^-flolparne gö-^

"ras fyrkantige, hafva Skadedjuren tilfälle, om
dem få behagar, at välja den fidan, fom är

lugnaft til hviloftälle om dagen.

Infeét-ftolparne iipfättas midt på Gärdet,
och ju ftörre åkerfält, defto fiere Stolpar be-
höfdes det vara. Träd på Gärden borde bort«

^^§§35, ty de tyckas vara tilhåll och gx)«

mor för fienderna.

Jag har ännu icke haft mer än en Infeå:*

fiolpe i hvart och et Gärde, och en i Trä-
gården: men på väggarna, fom äro intil Trä-
och Kålgården, äro hängde 12 ftycken 2 alnar

långa bräder, under hvilka jag ockfå fått en
fior och lycklig Ikörd,

På ftora och raka Träd i Trägården, äro
hängde lika fårade bräder, under hvilka In-

häQT ockfå infunnit fig.

T S När
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När alt är i ordning, befökas Infeå-Rol-

parne hvar morgon, och dödas då alla ingång-

ne /kade -djur : famma fak kan man företaga

om aftnarna, om några inflagit, at där fofva

om natten.

Om Infe(5t-flo]par upfättas i ängar torde

de ockfå där göra nytta. Infec^- Samlare kun-
na af desfe anftalter äfven hafva gagn, då de

JSTatt-fjärilar fas, fom ej få lätteligen om da-

gen, då de äro fördolde, upletas.

Om Myror och andre Yrfän, Ikulle vil-

ja krypa up imellan bräderna, at oroa eller

bortdrifva Fhalsnerna, bör til deras uteftängan-

de, en aln högt ifrån Jorden, tjära ftrykas pä
ftolparne.

Hvad nytta en Infefl-flolpe , fom på Råg-
gärdet är upfatt, allenaft på 43 dagar redan

gjortj vifas i föijandeTabell.

Mån.

Aug.

Dag. Phal. Mån. Dag. Phal.

23 3 7
24 6 8 6

2S 5 9 I

26 4 10

27 9 II

28 3 12 ?

29 12 13 3

30 5 14 9
31 IT

16

I

I ir 15

2 12 17 2

3 2 18 4
4 2 19 4
f: 2 20 I

6 7 21

Dag. Phal.

Sep.

liSu,

22

23
24
25'

26

27
28

29
30

31

I

2

3

29

8

I

2
I

4
I

13

4
6

4
8

2

4
I

44^' 214
i
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Huru många af Phalaena braffieae blifvit

fångade, fynes af denna TabelL

Mån. Das. PhaL Mån. Dac:. Phal. Mån. Das;. Phal.

Tul. * 0 2 12 17 2
TO 1 18

20 yl
T-

A IQ 2
21 2 23 20 2
22 12 6 7 21 I

23 lo 1 6 22 I

24 23 8 7 23 I

25' 15 9 2 24 I

26 19 10 I 25: I

27 II II 2 26 2
28 8 12 6 27 2
29 13 13 I 28 I

30 7 14 I Sep. I

31 15 15' r

Aug.
j

I 18
1

I Sum. 43
J
240

Natt - fjärilarne fom blifvit i desfa nya
boningar förftörde hafva varit:

VhaliBna Perjicaria.

- - - Secalis.

- - - nigricans,

_ _ Cevealis.

_ _ ^ Ocellnta,

- - - PunSata,
- - - occulta,

- - - Tragopoginis. m. fl.

Phalana Perficnvia ; uti Kålgårdar är

Larven en högft Skadelig gäft. Kålgårdar bor-
de intet vara belägne nära intil Mangården,
ty då få Malkarne til Papilio Brasficse, til-

fälle
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fälle at krypa inutihufen^ där de blifva Pup-

por, hvilka uti taken och väggar fitta väl be«

varade öfver vintren, och följande vår fram-

kommer Dag-fjärilen munter och glad3 men
om de fattes på afftånd, måde Malkarne ta-

ga tilflygt til Träd och Gärdesgårdar, då

Foglar fingo tilfälle at använda dem til fit

uppehälle.

Phalceua Secalis är den, fom gör hvit-ax

i Rågen, hvilken fifta gerning allena fynes af

de fläfte Landthushållare, men förfarne mär-

ka, at han förftörer Rågen hela höften och

Våren, och det ibland til få ftort nederlag,

at vårfäd måfte fås i ftället.

Phalana "Nigvicans. Mafken förtärde fä

Plantorna förleden Vår, at Kålgårdar måfte

fättas 3 til 4 gånger.

?haldena CereaUs. Malken förftörer mån-
ga år en ftor del af Rågbrodden om Höften

,

fräter omkring fig näftan fom elden. Man har

anledning at tro, det förödaren gör ftörfta Ska-

dan om nätterna. Är förut be/krifven i Kongl.

Vet. Acad. Handlingar år 1783 Sidan if2,
men är icke iV. Confpicillnvis ^ fom där menas,

utan färikild och torde bäft kunna kallas Ce-

realis^ pa Svenika Rågblads -malk.

Denne Natt -fjäril inkom mäft på Infect-

ftolpen, fom ftår på nu varande Råg -gärdet.

Han och Hona parade fig, ännu den 25 Aug,

i den nya boningen, famma dag räknades äg-

gen

»
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gen i en Hona til 270 Mlkomligen ftora, och

ämnen voro til än flera.

Desfe Natt-fjärilar, få väl fom alla an^

dra, fom infarit på InfeÄ-ftolparne , ikar jag

pm morgnarne fonder med knif, och fåfom
nog befynnerligt, får jag berätta, at man fick

följande dagen fe några fom endaft hade hu-

vudet och halfva bröitet qvar, vara upgång-
ne på fiolpen igen, och om magen ej varpå
andra fuUkomligen affkuren, grodde den oni

nätterna tilfamman, fåledes lefde desfe ullin-

gar omkring 36 timttvar i et pinfamt tilftånd»

Om Honan är qvar öfver vintren, vet jag än-

nu icke, framtiden får tillägjga hvad fom bri-

iler uti Lefnads Hiftorien, om desfe mägtige

fiender.

Det är troligt, at Natt-fjärilar ej äro vid-

farne, utan blifva qvar, där de äro födde,

efter fm beqvämlighet, och flyga ej omkring
vidf^räckte land, ja knapt ifrån den ena By-
en til den andra, fåledes kunna Landthushål-

lare, hvar och en på fit flälle, förminfkä den
flags ohyra, fom på den orten finnes.

Skulle, för någon, fom behagar eftergöra

desfa förfök, inga Phalsner inkomma på In-

fet^-liolparne, få bör ej derföre medlet fiirax

förkaftas, utan torde de ilagen, fom här äro

anförde, icke finnas på det ftället, eller va-

ra til någon myckenhet det året, men kun-

na en annan tid fiitigare komma tilftädes. Jag
har här icke fått lika ymaig Ikörd på alla In-

fe6l-iiolparne. På
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På det tiden må vara bekant, när Ska-

de-djuren ungefärligen framkomma, at man
må hålla fig färdig til deras dödande, få föl-

jer här utdrag af mitt Infecl-Calender.

Mufca Secalis utkl. 178 1 d. 29 Maji.

Pbalce?2a Perficaria — 1784 - 24 Jun.
Pruniella — — - 27 —

' Secalis — — - 13 Jul.
^—

=
— Cerealis — — - 22— — /\.piincla — — - 21 Aug.

— — Nigric, — — - 29 —
Ocellatci ~ — - y Sep t.

Det kan icke hända, at ohyran alla år,

pä här utfatte dagar utkläckes, ty det Iker

merendels efter tidigare och fenare år.

Sådan har utgången af mina förfök varit,

och är jag vifs, at hvar och en, fom dem ef-

tergör, finner riktigheten. Koftnaden härvid

är ganlka ringa, en flolpe är fnart upfatt, den
ftår fedan flera år. Medlet är ej fvårt at verk-

flälla, utan kan för Ynglingar blifva et utmärkt
nöje och tidsfördrif. At lära känna lo flags

Infec^er, är en liten Stunds arbete. Igenom
här föreflagne medel, om de i rättan tid, och

få länge fom vederbör alfvarligen utöfvas,

vinnes hvad fom påfyftasj ty at döda 100 Ho-
nor, innan de fått lägga äggen rfrån fig, el-

ler genom Hannarnas förgörning hindra deras

äggs befrödning, är få godt fom at borttaga

20000 Mafkar, innan de fått göra ringalte

ondt. En fådan myckenhet tänker jag denna
höll vara borta från mitt Råg-gärde.

När
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När pä 43 dagar, uti en InfecFt-ftolpe

äro fångade 213 Ikadelige Natt-fjärilar , hvad

har man icke då at vänta af flera ftolpar och

det hela fommaren?

Landthushållare, fona ännu intet känna här

- omtalte Infe^fter, tyckas likafullt kunna göra

fig nytta af denna anftalt, när de uprefa In-

fe^- fiolpar i ägorna 5 och fedan döda alla in-

fecfter, fom uti dem inkomma.

55 #

^

Följande Infeåer har jag fökt på annat

fätt at döda.

l.Mufca Secalis.Vk Råg- gärdet upfättas

ftällningar likfom Bokhyllor, af f alnar länga

och 6 tum breda bräder, ofver alla desfa tii

antalet 4 eller flera, lägges et bredt bräde,

at Ikyla de nederfia för regn, rummet imeU
. lan bräderna kan vara 4 tum. De fmala brä-

derne öfverftrykas fedan med Tjära, och det

få ofta den begynner ikorpna.

När Flugorna fara til bräderna, och fö-

ka någon hviia, fallna de i Tjäran, och dö.

Då Rågen denne höft var fådd, lades

tjärade bräder på jorden, hvarpå Flugor faft-

nade, men dagligt rägn hindrade fångften.

Detta år om Våren
, upåt Maiken här

på Orten, näftan hälften Rågen.
Fiu-
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Flugan är beikrifven uti Kongl. Vet. Acad.

Handl. år 1777 f. 29.

2. Phalana pvmjtella dödades på famma fatt

i Trägården med et tjäradt bräde, 2 alnar långt

och 4 tum bredt, fom fattes på en ftolpe un»

der träden intil nederfta grenarne, emedan
Phalaenerne hålla fig omkring dem. Näftan

alla Körsbärsträd hade et fådant bräde under
qviftarna.

När Skade-djuren foro fom Bifvärmar

och höllo fm lek mot aftnarna, föllo de ned
i tjäran och dogo. En dag räknades de dö-

das antal til 106. Det är angeläget at tjäran

hvar eftermiddag göres klibbig , få lyckas fång-

lien defto bättre. 1 282 ft. af desfe gäfter nn-

go fm bane på detta fätt, inom en liten tid.

Den fkada Mafken til Phalsena brumata
gör, fynes fnart, emedan til och med löfven

blifva förtärde, men det onda fom denne larv

förorfakar , märkes icke af oförfarne få lätt,

emedan han uti fjelfva blomftren förftörer frö-

rednings delarne, hvarigenom blommorna blif-

va ofruktfama.

Ma/ken fördärfvar blomflren på Apel,
Körsbär, Plommon m. fl. och är derföre få

fkadelig, om icke ikad«ligare än Phalicna bru-

mata.

Phalaena är bcfkrifven uti Kongl. Vet.

Acad. Handl. år 178 fidan 15-6.
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Tabellens FårkIaring.

Tab.X.Fig. i. Én Nattfjäril- fälla eller In*
fea-ftolpe, enligt beikrifning*

a. Et af de 4 räflade brädef på
fidan /kutet.

h. Täckbrädet för tegn.

Fig. 2. HyJlor för Rågflugan.

/?. Hyllorna fom tjäras.

k Öfvérftä eller Täckbrädet.

Fig. 3. Ställning för Körsbärs -fjäril»

len.

a. Brädet fom tjäras»

Anmårhmg rörande LARUS CINB*

RARIUS. Linn*

Af

SAMUEL ÖDMANN.

det utkaft til Mäfejldgieis liiflovia^ fom
fifines infördt uti Kongh Vet. Acadernieris hyä
Handlingars fjerde Tom, har Jag, fid. Ii^'^

öpgifvit min förmodan, at Lani^ Ciiterarim

endali bör anfeis för en yngre artförändring

U af
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2f Larus tridaSi^lus^ eller den fä kallade

Kryckjeu.

Utaf Auåorernes jämförelfe är oftridigt,

at Kryckjeni des förfta färg/kifte, teknas med
et tnörkt halsband, famt en fvart fläck vid

hvardera örat. Halsbandet ljusnar fmånin-

gon:i och förfvinner, hvarefter foglen , af fin

tekning, endaft bibehåller de nämnde fläc-

kar, men för öfrigt, til färg och ftorlek, al-

deles liknar Kryckjen 3 at då jag, af de mig
tilgängelige tekningar, icke kunde förvisfo

Huta, det Cimrarhis på fma baktår var väp-

nad med klo, trodde jag mig äga fullkom-

lig anledning, at föra desfe bägge foglar

under et och famma namn. Detta är dock
et mifstag, hvilket jag anfer mig förbunden

at rätta, på det icke mitt förfök må bidraga

til oredighet vid detta fogelflägtes upftällning.

En Larus Cinerarius^ fom nyligen blifvit af

Herr Fontana fänd til Herr Profefforen och

Riddaren Thunberg, har förvifsat mig det

denna art är förefedd med tydelig, ehuru gan-

Ika liten bak-klo. Den bör fåledes icke för-

blandas med IridaCiyliis ^ hvilkehs egenteliga

kännetecken är digitus pofliciis niuticus.

Charaåeren blifver derföre:

Lams Cinevarhis^ capite concolore, albus,

dorfo canefcente, macula pone oculos fu-

fcaj tetrada(^ylus, Magnitudo columbs
majoris.

För
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Fbf öfrigt kän det^nä ärt iclce gern^
bonblandäs med några åridra kända fvfåsai:*

ter I än Canut och TridaByhiSi Från den förifa

fkiljes CmevaHus med Ijufare rygg^ mindre
Ktopp öch fäknadaf dert Gihnöber röda kälifj

fom pryder den vanliga Måfehs öghelock*
Från den fenare utmärkef fig tilräckligt Cim^
tarius med bäk-klo*

Til ftoriek är CineraHm midt imellart

Cami och TrUaBylUs, Näfvet hornfärgadt^

men åt fpitfen mörkate. Den vinkel, lonlj

på tihdfe käken, Utgör Måfeilägtets känne*
tekeil, tnindre märkelig, få ät Cimravim
tyckés i det närmafte utgöra länken imellail

Måfäf oeh Tärnor. Hufvud hals och buk fnö

hvitä. Bakom hvardei^a örat fes en ljusgrå

fläck* De fjädräifj fom bekläda hufvudJ"kå^

leri, äro hvita, mert vid ifoten a(kfärgade.

Vingärnes täckfjädrar näftärt omätkligt ftötan-»

de på a/kgrått De fem ftörfte ving pennor*

lie häfvaj få yttre j fom itire kanten fvart^

theii ärö ftåri midten hvitä, näftan iiltil fpet^

fen, fom finnes fväft* Fötterne Olivefäfga*»

de^ Bäktån väpnåd med liten klo* Denna
belkrifning efter et exemplar, fom upnåtÉ

foglens beftändiga färg , fredar för vidär© mifs^

ledning*

Lavus NcBDiUs^ dert jäg afven föft til

Tridaäylus
,
återgår följackteligen til en yiig*

re artförändring af Cimfarmé.
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Herr Latham fcrer Cinerariusxxnåtr La*

rus ridihundiis ^ fåfom artiörändring ^Oj dock

nned någon tvekan, hvilken jag finner gan-

ika /kälig, emedan den obetydliga grå färg,

fom finnes på hjesian af Cinevariiis
^

enligt

hela ilägtets vanliga färgförändring, icke kan

öfvergå til den ftarka och vidfträcktare fvärta^

fom utmärker Riäihundus.

De Synonyma, fom uti vcn LiNNés Sy-

ftema Naturs utur äldre Ornitholcger anföras,

har iag forgfälligt jämfört, men funnit dem
ir.ycket firidige. Willyc-by anför väl en fägn,

at foglens hjesfa, om vår och fommar, fin-

nes fvart, men hvitnar om vintren, och Al-

DROVANDUs berättar, at foglen under kläck-

ningstiderna har famma fvärta, hvilken för

den öfriga tiden af året förfvinner. Men et

få belkanadt iärglkifte äger icke rum vid de

öfrige Mås -arter, firider äfven emot Theori-

en af färgändringen i gemen. Anmärkningen
härleder lig helt fäkert därifrån, at ungarne

af Lams Ridihuiåus förfta fommaren icke be-

komma fullkomlig fvärta på fma hufvuden, och

har fåiedes aideles ingen gemenlkap med C/-

iievariiis.

Däremot kan med fullkomlig fäkerhet

antagas, at den af framledne Prof. Fokskäl
befkrifne Lams Dingla icke är någon annan
än Cineraruif Han berättar, at denne,

Giia-

*) Index Orrich. Tom. II. p. %\%,

^'*) Defcript. Anim. p. g. 1?.
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•mkring Aleppo, kallas Dingti^ hvilket jag

anfer vara famma ord, fom i Öfterländika

fpråket betecknar Jungfru^ och är gan/ka tro-

ligt, at foglens angenäma utfeende gifvit an-

ledning til detta namn.

Lams Cinerarius är af Herr Pallas fedd vid

Jaik. Den flyttar i likhet med fma flägtingar

undan kölden och återkommer i Föbraario til

Dardanellerna, famt vifar fig då på flera ftäl*

len i Medelhafvet och Ärchipelagen) men til-

bringar där icke fommaren, utan begifver fig

til kallare orter, at fullborda kläckningen.

Lams TridaBylus har mig veterligen

hittils endaft blifvit på den grund räknad bland

Svenlka fogfar, at den träffats åt Norrlka fi-.

dan. Men et til Herr Prof. Thunberg från

Torneå ankommet %ecimen, vifar, at denne
Mås-art nu mera bofatt fig i Norrbotn 5 och

kan därifrån erhållas för Samlares Cabinetter.

Lams pulchelbis ^ belkrifven uti framled-

ne Prof. Falks i Petersburg utgifne papper,

är efter all fannolikhet blott en ange at L^-
ms Mimitiis *)

U 3 Et

^J") Falks Beyträge zur kcnntnifs des Riisfifclien Reichs

Pctersb, 1785^»
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Et onaturligt läge af bröfiets och ufh

derlifvets innam/iåten på et Flicke^

. tam af omkring et års åld^r;

objerveradt

Af

AL^X. KÖLPIR

Dä jag nyligen öpnade et barn, fom dödt
af conv^ulfioner, mötte mig följande fynner*

ligheter, hviika, ehuru de ingalunda uplyfa

orfaken til detta barns fjukdom och död , dock
få mycket mera förtjena at anteknas, fom de

få högft fällan förefalla, men imedlertid kun^

iKapen om deras möjelighet ganika mycket
Ican uplyfa en hop främmande tilfäiligheter,

(om ibland hos fjuka yppa fig , famt fåledes

befordra fjukdomars rätt^ kännedom,

I underlifvet befanns lefren ligga i vän-i

fira Hypochondrion j men mjälten däremot,
tillika med magens cardia och fundas, i den
högra. Alla öfriga, dels vidhängande, dels

ock med de förra i fammanhang varande in-

^anmäben hade pä famma fätt helt och hållet

ombytt fit läge, och rättat fig efter de för-

ras befkaffenhet. Lifmod^rns ftorlek fvarade

emot barnets ålder, men äggftockarne, ehuru

hos folier altid mycket flora, hade här den
ovanlighet, at flickor af l6 eller 20. års ål-

der knapt äga den ftörre»

\ brö*
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I bröftet h^åe partiern® Iikafä ombytt

läge. Hjertats bafis fanns dragen åt vänfter,

och des fpets åt höger, hvarföre ock den ned-

fligande Aorta nödgades åtfölja högra fidaa af

ryggkotorna. Af lungorna var den vänflra ftörft

och delad i tr$ flikar 5 den högre däremot, fom
ock var mycket mindre, beltod blott af två

lober.

Ytterligare Anmärkningar vid Sven-

fka Starrarter ;

Af

A, J. RETZIUS.

H.err MagiRer Liljeblad, fom med fin vac-

kra afhandling om Svenll^a Starrarter gjort Ör-

tekännare en angenäm tjenft, har väl i den
famraa upräknat et märkeligt antal deraf 5 men
flere finnas därftädes förbigångne, fom ock
verkeligen äro Svenlka , förutan de i von Lin-
Nés Flora Svecica upräknade, fåfom:

Carex incurva Lightf. aftagen i Flora Da-
nica, Tab 432 under namn af Carex mariti-

ma, och under famma namn anförd af mig
i Prodromo Florae Scandinaviae fåfom en för-

modad förändring af Carex capitata, fom den "

U 4 dock
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dock ingalunda är. Herr Proffeffor Vahl har

funnit den på Norrlka Fjällen, och jag mifs-

tänker Herr Magifter Lujeblads C. capitata

vara den famnaa, då den rätta capitata Flor.

Dan* 372 finnes utom fjällen.

Cavex Difticha Hudf. ganfka väl aftagen

i Leers Flora Herbornenfi Tab. 14. f. 2. un^

der namn af Carex arenaria, och af mig mifs-

känd för en förändring af Carex leporina. Prodr.

FJ. Sz2.nåiVi. io2J« var. ae. y.

Carex echinata Murr. fom i FJ, Dant

^84 orätt heter muricata.

Carex mkrofiachya Ehrh, Beytr. 3. p. 72%

Carex remota Linn. Syft. Veg.

Carex tenella Ehrh, Gram ^ Calam*

Carex gracilis e'usd.

Carex vmlticulmis ejusd,

Vfirex p/Iulifera Linn. mifskänd af mig,
och anförd, j Prodrpmo Fl. Scandin. under namn
af Carex Oederi, och af Ehrhard kallad Ca^
rcx decumbens.

Carex flolonifera Ehrh,

Carex fiacca Schreb, Spicil. Flors Lips.

Carex erasfa Ehrh. eller riparia Curtis.

Carex ohtiisangiila Ehrh.

Så många har jag mig bekanta, och tor*

Öe hända än flere finnas, fom beqväme til-

fällen och iupmärkfamme Forlkare uptäcka.

pen ovifshet fom än låder vid en del Linné-

anike
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lanfke arter hoppas jag ikola förfvinna, när

vi få den af Herr Hofrådet Schkebek tilär-

nade Monographie. Imedlertid torde mig til-

låtas göra några, ehuru mindre betydeliga,

dock icke aldeles onyttiga anmärkningar vid

en del af de utaf Herr Magifter Liljeblad an^
förde Starrarter»

Carex tiligmofa är aldeles icke af mig
confunderad med Schoenus compresius eller

Scirpus Caricisj ty då jag 1766 förfta gången

I Skåne fåg denne fenare, föil det mig icke

in at föra den til Caricis genus, väl fann jag,

då jag federmera fåg den i andra Herbarier

tinder namn af Carex uliginofa, och at Lin-
^lé anfört et och famma Synonymon vid bäg-^

ge, ( en omftändighet fom oftare förekomnner }

de voro med livarannan förblandade, men
vidrig föll det mig in, at von LiNNé tagit

den för en Carex, utan et exemplar af Ca*
rex Chordorhiza , fom jag af en vän i Stock*,

hoim fått^ trodde jag vara et ungt fpecimerj

af Carex uliginofa LiNNéi, ända tils jag blef

tätt upmärkfam på Carex difticha Hudf. då
jag begynte tveka antingen denna eller Chor^

clorhiza var den rätta uliginofa. Ändteligen,

då, jag fåg flere med vifshet påilå ingen annaa

Carex uliginofa gifvas, än Scirpus Carici?

( den jag aldrig funnit med Flores androgy-^

fios 5 ehuru jag onderfökt den tagen på torra

backar, i/kog, på hafsiirand, och i Pominera
'3 qvarter hög i flygfand:) och däremot uti

XiNNes Praeleäioner in OrdinQs Natiirales Pian.f

tarum^ ed. P. D. Gifeke, Carex uiiginoia fäfom
' U f et
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et godt fodergräs berömmas, och därhos om-
talas fåfom få märkvärdig vid Mosfars förän-

dring, blef jag aldei^s villrådig, hvad jag

Ikulle tro 5 och fom vifshet var mig angelä-

gen för min Piodromus Floras, hvars förbät-

trade uplagajag hade under händer , 1kr ef jag

til den vittra Doclor J. E. Smith i London,
anförde mina tvifvelsmål , och fick af honom
genaft et ganfka benäget fvar. Han fkrifvers

" Jag är cfvertygad at Schoenos compreffus
" är den originelle Carex uliginofa LiNNéi i

^' des Flora Svecica. Han uptog den förre

^'(Schoenus compreffus) i forfta Edition af
^' Species Plantarum utur åtlkiilige Auctorer^
" utan at äga något fpecimen deraf , fora jag

af visfa märken vet, icke heller har Han
" federmera inlagt något Specimen i Kerba-

rio under det namnet, icke heller anfåg Han
den fåfom en Svenfk växt, fom man nu med
vifshet vet den vara. Belkrifningen på Ca*

rex Fl. Svec. 748 paffar få noga med den-
" na växt, och i fynnerhet m.ed et Anonymt
Specimen i LiNNes Herbario bak på hvil-

"ket LiNNé med egen hand ikrifvit: Spica
" compreffa difticha, in paludibus Svecis,
^' och då detta Specimen är helt vifi: Schoe-

^' nus compresfus, tviflar jag alsintet, at ju

Hans Carex 74g är den iamma. Men när
" Han Ikref förita uplagan af Species Planta-
" rum tyckes det fom han hade confunderat

"den med en annan, nem.ligen Carex Chor-
" dorhiza, af hvilken han da inlade et exem-
" plar i Herbario märkt Xro 5: fåfom i Spe-

gies Plantarum, och kallade den C. uligino-

" fa.
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fa. Carex uliginofa Spec, Plant* är fåledes

Schoenus compresfus. (5cc.

För at derföre en gång göra Hut på den*

11a confufion af namn, har jag uti andra up-

Jagap af Prodromo aldeles utellutit C. uligi^

npfa, och lämnat Schoenus compresfus det för-»

ra namnet Scirpus Caricis, dä fetas föra det

fnarare hjt, än tii Schoenus.

Carex iritermedia Prodr. är verkeligen m.

varietet af Vulpina,

Carex paniculata fynes mig vara väl jfkilgd

från den rätta C. canefcens.

Carex prc^cox förmodeligen menas här-^

jned' den lilla förfl om våren allmänna Starr.

Huru vida Jacqujns Fl, Auftr. Tah. 446 är

den famma, vågar jag icke nu decidera, men
det bör anmärkas, at Carex praecox Schrebe-

TI, fom citeras af Jacquin, är en helt annan,

hörer til andra famillen Jpicis androgynis^

och är mig veterligen aldrig funnen i Sverige,

Carex fylvatica är den famma fom Ca-?

T^x Drymeja Ehrh. fe fuppL Plant,

Carex lafiocarpa är föril funnen i HaU
land af Herr Doåor Osbecic, och af honom
kallad Lacuftris.

Med de af Herr Magifter Liljeblad och
inig här upräknade, famt de fom förut i Flo^

ra
^) H:r Prof, och R. Thunberg har gifvit vid handens

At Carex Chondorhiza låg äfven uti D:r Solanders
Herbario, hvaraf åtfkiilige Örter kommit til Upfal^

Academies Sannling, vindt?r namn af Carex uliginofa

,

dock med några dabia tillkrifne fom vifa at Scirpus,

Caricis, Carex uliginofa och Chondorhiza varit con«

funderade och den tiden ej väl Ikiida. Chondprhi^?^

fkiljer lig, utom annat, väl med ra^ix Ipnge rep^ns^

pedalisj longitudiii^ culmi.



3i § Oci. Nov. Dec.

ra Svecica äro uptagne hafve vi fåledes, då

jag från Caricis genus uteflutar Scirpus Cari-

cis, 47 redan i Sverige bekante Starrarter,

och flere finnas förmodeligen. Men en del

af de i Flora Svecica upräknade fåfom Ca-

rex montana, fiiiformis och faxatilis behöfde

at h'ittxc bePKrifvas, och ibland de fom an-

fes för varieteter af Carex veficaria och acu-

ta förmodar jag verkelige Species finnas.

Utdrag af Kyrkoherden i Ryttem Nic*

Nic. Kroks Anmärkningar i Al-
vianackor

infändt af

ABRAHAM HiiLPHERS ABRAIiAMSON
Direfteur.

l6y7 iVlaji d. 19 NiittfroR5 ftark torka he.

iaSommaren, vatnet min kades fä i Mä-
laren, at grund och landreflar fågos på
många ftäilen.

16^8 Var fvår vinter.

l6y9 en gruflig torka för Rötmånaden 3 fedan

dagligt rägn.

1660 kom tidigt och mycket fnö.

1662 d. y Januarii fiark ljungeld om natten:

ingen vinter fedan I3:de dagen, fvaga

ifar,

Dcsfa anmärkningar äro gjorde i Rytters Präflegard

I ^ Mil Sudoft ifrån \\'eftera^ fida om Mäiaren^
där Han bief Kyrkoherde i Rytlern 1669, förut Ca-

pellan, dog 1693, och des Son Kyrkoherden Er.

Nic. Reuterhusii , fucccderade Fad^en i Ryttern

1696 dog 1726.



ifar, många menni/kor drunknade då. Ez^

ovanlig ftor Stjerna fågs om aftonen d.

13 Jan. vid Månens öftra hörn. Natt-

frofter d. 65 7 Maii. Trefald. Sönd.

ftark frofl. Tidig Vår.

1664 Sågs 2 Cometer imeh 2 och 3 Adv. Sönd.

de fyntes ock Julafton,

lööf I April fågos famma Cometer i Ljusnars-

berg.

1666 d. 23 April hördes Harkt Tor-dön»

D s Son.9 Kyrkoh, Er. Nic. Revtekäusii
Annotationer :

1692 Var kali Vår och froft nätter fedan 3 ur-

väder i April.

^693 Ovanlig myckenhet Brömfar, at kreatu-

ren ej kunde gå i bete 5 ftark Får-fjukaj

och äfven annan Bolkaps fjokdom i Vv^e-

fterås. Höften gick ftark Brännfjuka äf-

ven Frosfa.

1696 Ovanlig tidig Vår men förut fällfam Vin-

ter
,
ty redan Jultiden blid, ( lÖQf ) at

tjälen var ur jorden 3 förft i Febr. några

dagars köld, men fnart tö, och d.

\ Febr. all fnö af, då Sjö?r började at bli

öpna, köld tilfatte ftarkt d. 6 Mars , få

at ock d. 30 Mars drogs vinter-Not pä
ifen. Sjöarne gingo up d. 5 Aprli. d. 5'

Febr.^ om morgonen fågs en Stjärna fly-

ga; Äfkan hördes då, ockfå likfom Klak-

dön i luften om nattetid:, var ftark biä-

lier i Febr. ockfå Ijniigaode, at man trod-

de fifta dagen Ikuiie komma: lang tor-

ka til Midfommar: rägnväder til Höfien

förorfakade fvår Åndtid' och mifsväxt.
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1697 Stor misväxt^ flor vattuflod om Väfen. å.

24 Nov. om aftonen kl. 7 ljungade 2 gån-*

ger öder ut.

1698 Hårdt år: d. 21 Maji var vid Skara och
däromkring fiark ftorm, at trän med röt-

. ter rycktes ur jorden 5 då^ medan det ljurr*

gade, ilcal fallit hagelftenar ftore fom
höns ägg i flera former, fom ej kunds
fmältas på flera dagar. Höften mycket
våt: Helgomäfs tiden b!ef dunder, men
varade ej länge 5 och alt til Jul oftadig

väderlek: d. 13 och 14 Aug. froftnätter.

lÖggYmnog och god årsväxt 3 höften blid til

Britmäsfan; vid Andersmäfs tid ftark vin*

ter utan fnö, fom förft föli d. 19 Nov.
men geck fedan af: d. 13 Sept* fågs eri

ftor förmörkelfe i Solen.

1700 Detta år kom ymnigt rägn*

1701 Var blid Vinter: lång Vår och froftnätter*

Ifen låg på fmå Sjöar til d. 28 Apr. och pä
ftora Mälarn til in i Maji: ftrax eftef

Michaeli köld til d. to Nov. då kom len»

1703 Svår Vinter. Floden losfade häftigt Vår*

frutiden J hela Sommarn blef ej rägn,

endaft litet Larsmäsfan: I vintras ej un*

der frufit. Förfta fnö d. 4 Dec. gick

ftrax bort, fedan bart til Jul.

1704 Våt Sommar fvår Andtid och fen berg<

ning detta år.

1705* Urväder d. I, 2, och 3 April. Äter ny

fnö därpå d. I3 och 17 Maji, fom hin-

drade Åkerbruket. Hade varit bar vin*

ter förat til d. 14 Martii, endaft med ii*

tet rimfroft.

1707



1707 var Sommaren vät. Höet ll^ämdes, Rågen
blef Ikadad* Bittida inföll vinter: förft

i Nov. blef få goda ifar, at folket kun«

de köra til Bergs för Jul. 2 dag Jui

började tö väder med rägn, fom räckte

til nyårs dagen.

1708 1 denna vinter mycket urväder: lång

Vår» Ifen låg qvar til d, 3 Maji. Rägn
för Olofsmäsfan, fent med fäden och

blef ej bärgad före Michaeli: då kom fnö

d. 29 Sept. och fedan d. 6 0<^. vinter

til Simon Jadsdag, åter len väder. d«

13 Nov. blef fnö och köld, famt vin«

tren fedan beftändig til Martii. Sund och

fjövikar lade i Oåob. men gick up igen

til des den ftarka köld började i Nov*
då de 2 gånger tilfröfo.

J7C9 Vintern fom börjat flrängt d. i3 Nov*
räckte utan tö väder 4 månader til ock
med Martii, men med många urväder

ökades grufiigt fnö, var fträng köld at

både folk och kreatur omkommo3 fida om
vägen var fåfom djup dy med fnö, den
ftod äfven jämt med och öfver gärdes-

gårdarna: En ftor Vatten brift i Landet:

d. 28 Martii började töa, men d. 15' Apr.

låg ifen än på Ålands Haf. Öfver Balt

och Hafvet imellan Marftrand och Gö**

theborg kördes detta år.

I710 Gruflig dyr tid af förl. årets fiora mifs-

yäxt. Denna vinter lagom fnö, icke Ho-
ra urväder ej heller liräng köld. ifen

gick af d. 17 April. Blef god årsväxt,

vacker höft^ Ingen fnp til Jul| Sjöarne

ging9
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•

gingo öpne til den tiden. D. 24 Jan.

fågs ovanligt Himmelstecken af en eld-

kula, hviiken tycktes flyga i luften, men
bortgömdes ftrax af moln. Peften här-

jade nu flereftädes i Riketr

1711 Sedan Kyndersmäsfan minfkades Peften

på fma liällen. Sommaren bief beqväm
för jordbruk och bergning 5 Säd ficks yrn-

nogt detta är.

1712 Var ock behagligt bergnings väder, varm
Sommar. Kornet ville ej ftå på fig. För

och efter Vårfrudag var ftark nattfroii.

' Ut/jf afidre Pevjonevs nnmärkn, i Almanac*

kor finnes itptecknadt.

I718 1^- 13 Martii varit en förlkräcklig ftorm i

Veftmanland.

1737 Svår Andtid, mycken väta och oftadig

väderlek.

1738 Liten eller ingen vinter. Vacker vår,

fruktfamt år. Kall fommar til Julii:

blef litet hö. Ingen froft föran d. 27

Oa. Kreaturen gingo i bet til d. I Nov*

Då blef ej vinter före Jul.

1739 I^ölden ftark til Febr. lång Vår. Förft

kall fommar fedanhet, icke färdeles ho

och fädes växt. Härlig höft, men ton,

få at vattenbrift fpordes på fina ftållen

1740 Läng Vår, kall: fnögade d. I Maji: 1

Nov. ombytte köld och tö hvaran dag.

Redan d. 23 Sept. fnö 10m fnart gick
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af , fedan blef bar mark til Thoms tid,

dock var tämligen kallt i Decemb.

1747 D. I Nerv. föll föriia fnö detta år.

Uti Kongl. Vet. Acad. Handl. 176^ för

Apr. - Junii. p. Il6 finnes Islofsningen i Må-
laren anförd til I765' på f3 år. Sedan fam-
ma tid har årl. följande dagar blifvit uptek-

nade, då Målar -fjerden vid Wefterås Stad

blifvit öpen til Seglation:

1766 Apr. - - 26
1

1780 Maji - -
9

1767 Maj i - ~ 7 1
I78I Apr. 2^

1768 — - - 2 i 1782 Maji ~ - I

1769*) Apr. - - 1783 Apr. ~ - 28
1770 — 27 1784 Maji — 17
1 771 — — 26

I
1785' 10

1772 — — 23
1

1786 14
1773 — — 13 1787 Apr. ~ 19
1774 — — 26 1788 Maji — II

I77f — — 23
1

1789 13
1776 — — 30

I
1790 Martii — 2a

1777 — —
i

1791 Apr. — 12

1778 — — 1792 2f
1779 Martii — 17 1 1793 Maji — I

Märkligt at Mälaren gick öpen 1768 til

årets ilut och intil d. 13 Januarii 1769 dä
Fartygen feglade imellan Stockholm och We-
flerås. Enär förre 5*3 års obfervationer jäm-
föras, finnes tämelig likhet härmed.

X
*) Sjön lades förft i Januariuf

UT-
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UTDRAG af Koiigl Vetenfkaps Aca-

deviiens Dagbok.

FÖR TEKNING pd Böcker, Naturalier w. 7n. fom det-

ta är blifvit Jkånkte til KoiigL Academien-

Böcker,

Prins Dimetr. De Gallitzik i Haag; har förärat

Des utgifne Traité ou Defcription abrégée et

metliodique des ]^>Iineraux. å Maeftricht 1792,
4:0 — Defenfe de Mr. De Bujfon contre les

attaques de M. De tuc et Snge, ä la Hayc

17935 8:0.

Herr William Currie i Philadelphia ; An Hiftorical

Account of the Climates and Defeafes of the

united States of America. Philadelph. 1792, 8:0.

Herr Chr. Gottfr. Gruner i Jcna; De morbo Galli-

co Scriptores Hiftorici - - acced. IVIorbi Gallici

Origines Maranic^. Jena 1793, 8:0.

Herr Jo. Jac. Roemer i Sweitz; Genera Infeclorum

Linn?ei éiFabricii, icon. illuftr. Vitoduri Helv.

17895 4-0-

Herr Ckr, Ehrenfr. Weigel i GreifsAvald; Einleitung

zur allgemeinen Scheidekunft. III. St. I. Th.

Leipzig 1793, 8:0.

Herr Petr. Rossi i Pifa; Mantiffa Infcdorum, exhib.

Species nuper in Etruria collecl. Pifis 1792, 4:0.

Delie Larve d'Europa - - coll Indice dclla pi-

ante di cui fi nodrifcono, Aut. De Prunner.

Torino I793 , 4:0.

Herr Grefve August. Ehrensvärd; Gradus Taurinen-

lis p. Jo. Bnyt. Beccarin. Aus^. T:xm. 1774, 4:0.

—,— Ej. Del Elettricifmo Artiticiale &, Nat. Torin.

Ej. Elettricifmo Artiticiale. Torino. 1772, 4:0.

Ej. Dclla Elettricita terrelhe, atnios£erica e cic-

lo fereno 1775'.

Ej.
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— Ej. Eleftricitas Vindex
, 1769, 4:0.

— Ej. Di un Ceraunografo e della cagione de Ter-

retniioti. Torin. I78O5 8:0.

G. Mar. Della Torre; Nuove Offervazioni Mi-
crofcopiche. Napoli 1776, 4:0.— Ej. Hiftoire et Phénomenes du Veluvc. Nap.
1771 -> S'o.

The Royale Society of London; Philof. Tranfadi-

ons for the Year 1792, P. 1, 2. 1793, P. I.

— Aftroiiomical Obfervations - - Part of Vol. III.

1791, Fol.

Herr Jonas Dryander i London ; LPHérhier Geraniolo-

gia - 5 Paris 17875 1788 3 Eol.

J. Edw, Smith; Jcon. PidcC Plant. F. IL Lond.

1792, Fol.

Ej. Specilegium Botanicum. F. IL Lond. 1792, FoL
'

' Ej. Plant. Icones ex Herb. Linn. F. III. Lond. Fol.

A Voj^age to the South fea, by fV, Bligb.honå,

1792, 4'0-

y, Rennel^ Memoire of a Map of Indoftan or

the Mogul empire. II. Edit. Lond. 1792.

-Ej. Mem. of a Map of the Peninfula of Jndia.

Lond. 1793, med Charta.
•— - Ej. The Marches of Britifh Armies in the Pe-

ninf. of India during the Campaigns of 1790,

1791, by reference to a Map, II. Edit. Lond.

1792., 8:0.

Ej. Chart of the Bank of LanguUus and Sou-

thern Coafl of Africa.

—— Ej. View of the Fortreffe of Gwalior - - with

an account of the manner in with it was ta-

Icen Aug. 4, I780.

—— Ej Sketch of the advanced Guard of the Marattas

Army, coming to join Earl Cornvallis near Se-

ringapatam 26 Mav 1 79 1.

' Tranfadions of the Linnean Society. Vol. I. Lon-
don. 1792, 4:0.

^— .—
, Procecdings of the Affociation for promoting the

Difcovery of the interiör parts of Africa, Lond.

1792, 4-0-—— Elucidations of the African Gcography; from the

X 2 com-
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Communications of M* Hougbton an(ä M. Agra

1791, London 1793, 4^0.

Medical Botany - - - by i^. M^oodviJk. Lond.

Vol. 1 5 II. 1792, 4:0.

—— Englifh Botany, by James Sowerhy ^ London.

1790? 8:0.

—-— Caroli Linncei Flora Lapponica, IL Edit. c. J. Edvp,

Smith London 8-o«

• An Hiftorical Report on P.amsgate Harbour , by
John Smcnton^ II. Edit. Lond. 1791 , 8-o«

' An Effay on Generation by A. F. Bhmenhacb
tranfl. by A. Cvichton 1 792, 8-o.

Herr Thomas Pennant i London; Introdudion to tbe

Arftic Zooiogy, II. Edit. Lond. 1792, 4:0.— Aräic Zoology, Vol. I, II. Lond. 1792, 4:0.

The litterary life of the late TH. P. by Him-
felf. Lond. 1793, 4:0.

Herr Nii^ Collin i Philddelphia; Traveis tbrough
North and South Carolina, Georgia, Eafi-and
Weft- Florida - - by TV, Bcirtram^ Philadelph.

1761, 8:0.

— DiiTert. on the Mineral- Waters of Saratoga, by
Valem. Seamauj New York, 1793, 8:0.

KoNGL. Vetensk. Societeten i Göttingen; Commch-
tationes Soc. Reg. Scientiarum Gottingenfis,

Ad. A. 1791 , 1792, Vol. XL Gotting. 1793, 4:0.

Herr Joh. Eeckman i Göttingen; Vorbereitung zur Waa-
renkunde 5 oder z. kenntnifs der vornemften Aus^
ländifchen Waaren, I St. Gotting. 1793, 8-o.

Herr Abrah. Gotth. Kästner i Göttingen; Neue Ab-
handlungen Der K. Schwed. Akad. d. Wisfen-
fchaften^f. J. 17S7-- 1790. VIII - XII Band.
Lcipz. 1788 - 1792, 8'-o.

Herr Jo. Rud. Perronet i Paris; Memoire fur la re-

cherche des Moyens que Pon pouvoit emplo-

yer pour conftruire des grandes Arches de Pier-

re de Deux jufqu'a Cinq cents pieds d'ouver-

ture. Paris 1 793, 4:0

Herr J. C. C. Rudiger i Hallc; Anweifung zur guten

Schreibart in Gefchäftcn, Halle 1792, ^:o.

— — Awei-
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Aweiras kalwiorhuckam ; oder Sittenfpriiche aus

Tamulifchen Palmbiättcrn , Halle. 1791, 8^0.

Herr Samuel Ödman; jfohn PVbhes Refa til nya Hol-

land Aren 1787 och I7§8 i fammandrag. Up-
fala 1793, 8:0.

«— '— Herr von Lejfeps Refa genom Kamtfchatka och

Siberien, år I787 och 17885 Upfala I793, 8:0.

Herr Carl Asm. Rudolphi i Greifswald; dedic. K. Ac<a=

demien Pes Grad. Disfert. Obfervationes circa

Vermes Inteftiiiales, Grypbisv/. 1793? 4*o»

Herr Abr. A. Hulphers i Wefterås; Samlingar öfver

Norrland och Gefleborgs Län, I Afdeln. Om
Geftrikland. Wefterås 1793 , 8-o-

Herr Carl Fl. Uggla^ har ifrån Ekebergs Bibliothekå

nyo infändt en Samling af äldre Hiftorilka Böc-

ker och Piecer, Vol. XXIV.
Herr Eric af Wetterstedt; En under Des infeende

uti Kongl. Landtmäteri Contoret författad Charta

öfver Heinola Höfdingedöme i Finland. Stock-

holm 1793.

* * Vortrat och Namralier,

Herr Gust. Ad. Leyonmark; Porträt öfver PAcad.
framL Ledamot Stats -Secreteraren m. m. Sam,
Klingenftjerna i oljefärg och guldram 3 ganfka
likt.

Herr Nils Collin och Peale i Philadelphia; En fam-
ling af 28 väl upftoppade Americanfke Fog-
lar, för Muf^eum Carlfonianum.

Herr B. A. EuPHRAséN; En upftoppad ny Svenfk Filk,
Gadus Lubh,

Herr Eric Sefström i Halmftad; En vingad Ödla, Draco
Volans, och et Hafsfpöke Holothuria, uti Spiri-

tus Vini,

Herr Carl N. Hellenius i Åbo; En upftoppad Kil-

iing, Hybridifk afföda efter en Råget parad med
en Springgumfe; bevaras uti Mufseum Grilli-

anum.

FÖR.



FÖRTEKNING
På de RoUy Jörn äro införde uti dettå

Qvartals Handlingar.

Pag.

1. Jinledn, fil Kimf^apen ovi Mafkkräken
i Ållmänht^ Fl Clasfe wAXT-
UK^ANDE MASKKRAK, PHYTOZOA;
^if Adolph Modeer. - - - - 243.

2. Utkfift til Uggeljlägtets ^ i jynnerhet

de Svenfka Arters ^ NaturaUHiftoria;
(Fortfättning) aj Pehr Gustaf Teng-
MALM. '— 260.

3. BeP^v. pä 72ya Fifkarter utaf Ahhor-

Siågtet ifrån ^apan-j (fifta Fortfät»)

tif Carl Pet. Thunberg - - 296.

4. Sätt at döda Natt-fjärilar
^
hvilka^ dä

de är o Mnjkar. iipata Sädesbrodden
^

och Kålen i Trägårdar \ af Clas

BjERKANDER. 1'^%,

5. Anmärkning rörande LARUS CINE^
RARIUS; Linn. ^/Samuel Ödmann. 337.

6. Onaturligt läge aj Brofiets och Under^

lifvets innamnåten pd et Flickebarn

af omkring et Ars älder
^
obferveradt

af Alex. Kölfin. — — 3 1 2.

7. ytterligare Anmärkningar vid Svejifka

Starr-arter; af And. Jah. Retzius. 313.

g. Utdrag af Kyrkoherden i Ryttern Nic.

Nic. Kroks anteckningar i Almanac-
kor, m, m. af Abrah. Hulphers Abra-

HAMSCN. 3^8-

g. Utdrag af Acadcviicns Dagbok. — 324.
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REGISTER
På de förnämfia Ämnen, fom förekomma

o

uti 1794 Ars Handlingar.

^l-ijhor-y Nya Fifkarter af detta Slägte från Japan 3 5:^3

198, 296.

[Achroftichum Hyperboreiim , en ny Svenlk Växt, 20I.

Berglaf, Lichen. umbilicat^ des användande til färgftof-

ter, 35^.

Berg.Uf; fe Uf.

Bi'^ Om Vife-boets bygnad och tilkomft, 208.
'Botanik Befkrifning på en okänd i Sverige funnen Växt

Carex obtufata, jämte Anm. vid en del Svenfka Starr-

arter, 68, 313. Anmärk, vid Veft-Indifka Trädar-

ter 153, 184; Achroftichum Hyperboreum, ny Svenfk
Växt , 201. Ytterligare anmärkningar vid Svenfka
Starr-arter, 313, 68»

Brånvin-^ at deraf borttaga vidbränd Smak och Lukt ge-

nom diftillation med Viétriol Syra, 151.

Carex fe Starr-arter.

Chemiei Om den Nytta, fom kan göras med Molybde-
na och Molybden-kalkens förhållande i Smältnings
vägen, 127.

Chirurgie ; Berättelfe om en Scirrheufe utom Munnen
hängande Tunga hos en Piga, fom af henne fjelf med
Tagelfnöre blifvit aflöft, 61. Förm.on at vid Starr

Operation noga och ofta renfa Ögat, 240. Cm In-

älfvornas onaturliga Läge hos et Flickebarn af et års

ålder, 3 1 2.

Fijkar\ Nya Arter af Abbor-Slägtet från Japan, 5-5',

1985 296.
Fjäril

'j fe Natt -fjärilar.

Fluga en ny uti Kornbladen, 57. Fluga fom fkadar

Rågbrodden, huru den dödas, 305".

Foglar-^ Uggelflägtets Natural Hiftorie, 229, 260. Annl.
rörande Larus Cincrarius Linn. 207.

Fyr-håll'^ ny och förbättrad Inrättning deraf , 113, där^

m.ed befparas mycket Kol, 120.
Fcirgjhfter af Lafarter, Lichenes, 35.
Hnrfdng'^ Strix Nyäca, 264.

X 4 //or;>
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Hö r« . LVomI • Snix Otus, 260.

Innanmäten deras onaturiiga Läge på et Flickebarn af
et års ålder 3 3 1 2.

Jnfccier', Sätt at fånga Nattfjärilar, hvars Älafkar äta

up Sädesbrodden och Kålen i Trägårdar, 298*
Inject - Stolye h varpå under räflade bräder Natifjärilar

fångas och utödas, 2993 lyckliga förfök därmed,
3C0, 301.

Infeci - Hyllor : ftrukne med Tjära at på Ängar och Gär-
den utcca fkadeliga Flugor m. m. 305*.

Ij/o/j ?;:;::{: i :\I-l:.ren från 1766 til 1793, 323.
KornhLjus - F:uZ-f! h

beikrifven, 57.

Kérpile-, et fjällberg 5 beiokt, 204.

Lnf' nrter : clIt.s användande til färgftofter, 3^.
Luni.- Cir_er:ir:u3 Linn. Anmärk, därom 307.
LupCyra'^ des verkningar uti Sjukdomar uti Undcrlif-

vec och Uringångarna 5 142.

AIa^}]et'Nti!eiis rcrelfer vid Norrfken, 76.

I^hjkkräk-^ Inledn. til kunfkapen därom i allmänhet ^;
Ovindnde Skalkräk, 35 KuyMaJkkråk^ 12 5 Rör-Malt
kräk, 17; Snäckor, S3 5

I^Iufslor, 163, Växtliknan-

de, 243; deras betäckning 3 249, fortplantning, 250

;

Indelning, 25:4.

Mr.su^gs- Pipors murning med Tegel af Mo -lera blandad

med nn bokad Masugns Slagg, 3 1.

Medicine Om Luitfyrans verkningar vid Sjukdomar i

L^.rcerlifvet och L^rin gångarna, 142.

?fioi}i'hief!-MaIm'j Om des användande, 12S; til Blyarts

Pennor, 1 29; til målning, 1 50; Kalken ^ famman-
fmält m.ed K al kj ord, 1 32; Magnet a och Tu ngjord,

1545 Kifeljord och Lerjord, 13^; Lutfalt, 136; Bly-

kalk, Koppar -kalk, Fliniglas m. m. 137.

Miifslori deras Natural-Hiftoria, 163; invärtes delar,

170; Indelning, 174.

Måjcj Om Larus Cinerarius Likn. 307.

Niitt 'fjdrilir Sätt at fånga och döda dem, 298.

Kr.Tur.iUHifiorit', fe Majkar ^ F-Jkar ^ Foglar, IvjéBen

'Korr/kc-n-^ et märkvärdigt obferveradt i Uhleåborg år

I791, /é.

Oftron: en ftor Sort ifrån Japan, O. Gigas, 140.

Ra^; Rågbrodder fkadas af visia Infecler, 3023 huru

dcsle fårgas och förgöras, 29S 5 305.
Silke



REGISTER.

Silke^ at derpå fatta vackra färgor med Lafarter, 35'-5'4.

Snäckor i Inledning til almänna kunfkapen därom, §35
Snäckkräken, 86 j äro tvåkönigCj 96^ deras Skal 98 j

Indelning I04.

Skalkräk ovindade 5 3.

Skrik' Uggla Strix Stridula 269.

Starr -arter Carex, cn ny, med Anmärk, om de Svcn-

ika, 68; ytterligare Anmärkn- vid Svenika Starr-

arter, 313.
Starr -Operation-^ dcrvid bör Ögat noga och ofta ren-

fas, 240.
Såäeshrodd fe Räghvodd.

Tagelf>6re-, dermedaflöfte en Piga fin fcirrheufaiitom Mun-
nen hängande Tunga;6l.

Tegel at nyttja til Masugns - Pipors Miirning, 27.

Tråd- arter Veft-Indifka; Anmärkn. om deras nytta

och användande I53 , l84«

Tunga fcirrheufe utom Munnen hängande 3 fom med
tagelfnöre blef afiöft, 61.

Vf'^ Strix Bubo, 235.
Ugg/rt; Uggelflägtets i fynnerhet de Svenfka arters be-

flcrifning och Natural Hiftorie 229, fortfättning der-

' af, 260.

l/nw; plågor deraf lindras med Luftfyra efter Hulmes
Method 147.

Vtfe'j hos Bien^ Vifeboets byggnad och tilkomft 2085
Alftrings förmögenhet och Äggläggning, 210 ; Boets

olika Skapnad 2165 Vifefall bot^dt, 220.

Väderlek Antekningar därom i Almanackor frän 1657
til 1747, 318.

Växtj nySvenfk, Carex Obtufata, 68 5 Acroftichum Hy-
perboreum, 20I ; Växtliknande Mafl<:kräk, 243.

Oga-^ vid Starr Operation bör det noga och ofta renfas, 240.

Fl.



FIGURER, hovanäe til 1793 Års

Handlingar.

I. Qvart, Tab. I. Filkar, Perca7-fafciata och trilineata.

Tab. II. Kornbiads Flugan meddes Ichnevmon.
Tab. III. Anfigte med fcirrheufe Tunga.
Tab. IV. Växt; Carex obtufata.

!L Qvart. Tab. V. Fyr-Båk.
Tab. VI. Oftron-Skal af Gigas.

III. Qvart. Tab. VII Fifkar, PERCA pertufa och P. cir.

rofa.

Tab. VIII. Växt; Acroftichum Hyperboreum.
IV. Qvart. Tab. IX. Fificar; PERCA fario och P. fufca.

Tab. X. Infed- Stolpar at fånga Nattfjärilar.

FÖRTEKNING
Fd Au&orerne til de Ron^ [om dro infords

uti ij^S Ars Handli?igar,
\

A Qvart. Sid.

DLERMARK, Carl Gustaf; Om Vife-

boets byggnad och tilkomfl, — — III. 2o8«
• Bjerkander , Clas ; Mufca fubcutanca; En ny

och obelkrifven Fluga uti Kornbladen — I. 57.

Björnlund 5
Bengt; Berättelfe om en fcirr-

heufe utom Munnen hängande Tunga , fom
hos en Piga alt ifrån Barndomen varat , och

omfider af henne fjelfmed Tagelfnöre blif-

vit afiöft, — — _ — I. 6r.

Faklberg, Samuel; Anmärkningar vid åtfkil-

liga Veft-Indifka Trädarter, - - II. IfJ.— Fortfättning deraf, - _ - HL 1 84.

Hjelm Jacob Peter; Om den nytta , fom kan
göras med Molvbd?ena, och Molybdacn-

kalkens förhållande i fmältnings vägen - II. 127*

HiIlptiers, Abraham, Abr.son; Utdrag af

Anm. i .Almanackor om Väderleken och Is-

lofsningstid i Mälarn ~ - - IV- 318. ^



FÖRTEKNJNG.

•Julin, Johan ; Et märkvärdigt Norrflcen ocli

Magnet Nålens röreifer den 4 April 17913
obferverade i Uhleåborg, _ - - |. y^.

KÖLPIN.5 Alexander; Om Luftfyrans verknin-

gar vid Sjukdomar i Underlifvet i fynnerhet

Uringångarne _ _ _ _ - IL 14^.

Om et onaturligt Läge af brÖftets och

undcrlifvets innanmäten på et Flickebarn

af et års ålder, _ _ _ IV« 3 12.

Liljeblad, Saimuel; Befkrifning på en til-

förene okänd och i Sverige funnen Växt,
Carex obtufata; jämte Anm. vid en del

Svenfka Starr -arter, - - - I. 68»
— Achrofiichum Hyperboreum, en tilfö-

rene okänd Svenfk Växt, - - IIL 201.

MoDEER, Adolph; Inledning til kunfkapen

om Mafkkräken i allmänhet; 3 Ckfien^ Ovin-

dade Skalkräk, Acochlata^ — — I. 3.

^—— 4:de Clas/en; Snäckor, Cochleata^ - IL 83»
5:te Clasjenj Musflor, Cochkata^ - IIL 163.

— •— 6:tc Clasfen^ Växtliknande M. K. Phj-

tozoa^ — — —
•

—
• IV. 243*

Nyström, Nils; Förfök at borttaga vidbränd

Smak och Lukt på Svenfkt Sädes-Bränvin, IL 15:1.

Odhelius, Joh. Lorens; Förmonen at vid

Starr -Operation noga och ofta renfa Ögat,
bevift genom en lycklig Händelfe, — — IIL 240»

P0LHEIMER5 Anders; Ny inrättning af Fyr-

Båkar, — — — — IL 1 1 3.

Retzius, And. Jah. Ytterligare Anmärknin-
gar vid Sven&a Starr-arter, - - IV. 313.

jSwAB, Anton; Förfök med en fort Tegelat
nyttja til Masugns - Pipors murning, — 1. 27.

Thunberg, Carl Peter; Befkrifning på nya
Fifkarter af Abbor -Slägtet från Japan, L 55',

v— —- Fortfättning, _ - - _ HL 1 98.
'

• Sifta Fortfättning, _ _ IV. 296.
' Tekning och Befkrifning på en ftor

Oftronfort ( O. Gigas ) ifrån Japan , - IL 140*

Tengmalm, Pehr Gustaf; Utkaft til Uggel-
flägtets , .

i fynnerhet de Svenlka Arternas ,

Natural-Hiftoria^ « ~ IIL 229.

Fort.



FÖRTEKNING,

.— — Fortfättning och Slut. - - IV. 260.
Westring, Jok. Pet. Förfök at af de flefle

Laf- arter ( Lkhenes ) bereda Färgftofter

3:dje Afdeln. Förfök med Berglafvarne

( L. u?nhilicatiy ) — — — I. 35*.

ÖDMANN5 Sam. Anmärkning rörande Larus
Cinexarius Linn, — — — IV'. 307.

Rättelfer:
1793-
Sid. 61 Lin. 1.7?/^ Schirreufe las Scirrheufe,

likafå på flera ftällen i farnma Rön.

138 7.y?ö>fotig toch /ds {otigt och
— 10. — gulacktigt — grönacktigt

157 ult. — Bondrec & Bondricellce. //zV Bon-

duc (k Bonducell».



Tab.IX.

PERCAfajaz.
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