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4 ^780. ^m. Febr, Mart.

Ron och Uptåckter alt mer och mer varit

föranlåten, at uti Naturen erkänna fiera, men
i fynnerhet tvä fina fpänlliga elier repelle-

rande grundämnen Phhgifton och Eld- fyra ^

hvilka famlade hvar for iig uti och omkring
Kropps>Materiers minfta delar, adadkomma Luft-

arter^ omkring fcörre Maffor äter det vi kalle

EUciricitet, Dv?fTa ämnen draga och förena lig

begärligt med hvarandra til Ekccrifk- eller Eiäs-

7nateria^ fom under mera kändt namn år et

och det farrima med Värmen. (^Materia caloris)

och genom hvars relativa bri(t och öfverfiöd

uti kropparna Kold och Värme ^ m.en vid ocli

under des fammanfättning af eller uplcfning

til förenämnde enkla grunclåmncn, alla pheno-

mener af fä kallad Eld egenteligafi upkomma.

§. 56. At Värmen eller den ElcFlriJka Mate-

rien är ofveralt kringfpridd och fördelad uti

Kropparna omkring Jordklotet, år nog bekant.

Men hittlls känne vi icke alla fatt hvarigenom
denna Materien blifver uploft uti lina grund-
ämnen til verkfam Eleftrlcitet. Dock vete vi,

at alla eledrifl^a verkningar genom deila grund-

ämnens fördelning och återförening upkomma.
Vi vete ock mtå. öfverty^^eiig viishet, at fam-

nia ämnen, fl^ilgde, fördelte eller fafom Eledri-

citet altid finnas uti var Atmofpher, och där-

llädcs ofta hvart för lig anträffiis famlade uti

Molnen, utgörandes deffas eledrifl<a tilltänd

famt hiffvudorfoken til Afl^a med alla des verk-

ningar, del famma ämnen, dels längfamt och
efterhand under hvarjchanda dragningar och
rörclfcr, dels häftigt och pit en gang genom
Blixts förena lig med hvarandra til Vuvmc, och
förmedellt denna Elds-materiens därvid häftigt

generc-
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genererade myckenhet, pä flera fatt åftadkom-

ma alla Eldem mångfaldiga och underbara phe-

nomener. När man fåledes vid Skydragens

förklaring, fedan andra kände krafter och or-

faker finnas otilråckelige, jåmvål ihågkommer
Eleftriciteten, är detta fä mycket mera enligt

med vär lagde Plan, fom ingen kand kraft i

naturen tydeligare är i ftänd at, forniedelil hä-

ftig öfvcrgång imelian Molnen och Jorden, up-

våcka de lodrätt up- och nedgående, famtida

ja ftridiga luftftrömmarne hvarpå Skydragens,
helft de dublas, drift ocl) dragande omlopp fä

hufvudfakeligen finnes och måfte bero.

§• 57* Sjelfve tanken om Skydragens
cleélrifka natur år hvarken ny eller obekant.

Jag har redan för trettio är fedan anmärkt de-

ras likhet med eleftrifka Ljus -käglorna ^

Bfxcaria ^"^), Brisson f), Reimarus ff)
m» fl. hafva ock betraktat dem fåfom härrö-

rande af denna orfak: Men de fldl, grundade

på fmä likheter af Naturens ftorverk med
eleftrill<a förföken, hvarmed detta ftolat be-

vifas, hafva altid varit fvaga och tvifvelaktiga,

fä långe man ej omedelbarligen af eleclrifta

grunder förmått hårleda de väldfama hvirfvel-

rorelfer, hvilke almånt och ofkiljaktigt åtfölja

deffa Meteorer, och nog tydeligen utgöra huf-

vudfaken därvid. Men fedan af föregående

nnderfokning år klart , at hufvuddriften til

deffa hvirflar beror pä en efter axlens längd
framllrykande och med ringa rundlöpning i

A 3 början

Differt. De E]e6i:r. Contr. pag. 142.
^*'-'-) Elettricifmo artiflciale e naturale, pag. 213,

-I-)
Merru de ]'Acad. 1767. pag, 409.

ff) Vom BJitze. pag* 544.'
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början förenad kraft eller luftftrom, och maf\

ar i iland at af electrifka grunrler härleda den-^

ne luftitrominens både méjcligbet och verk-^

lighet: fa. torde alt det anförda lä anfes for

en oundvikelig omväg at bevifa Skydragens
eleftrifl^a natur, famt vid ofvertygelfen dårom
närmare uriT<ilja , hvad Vindar och Vind-,

hvirflar, hvad andre krafter och biomftändig-

heter, och hvad omlider fjelfva Afk-åmnet eller

Eleclriciteten bidrager til fullbordande af deffa

underbara Meteorer. Man bor likväl, för at

härom göra iig tyddiga begrepp, väl utreda

föreltållningarne om den atmofpherifl:a Elecflri--

citeten och den tillämpning, fom göres af an-

år eled:rifka förfök pä Skydragens i naturen

obferverade Phenomener,

§. 58.. Följande Rön och om.ftåndigheter

kunna härvid läggas til grund.

1) Af mångfaldiga, närmad Jorden med up--

fatte Itänger och ledare, högre up med Dra-

kar, Raqueter och Lurtkulor, högft up vid

Norrfkenets lyfande phenomener, gjorde Rön.

och Obfervationer är bevift och onekeligt, at

ftandig npViikt Eleflricitet finnes uti var atnwfphcr^

hvilkeii QCk fördenn%ull kan och bör betrak-,

tas fäfom ftadd uti fa kalladt Laddnings-tilfijnd^

Inars verkningar likväl ej oitare rönes, än dä

iaddni.ngens vanliga jämnvigt rubbas, ökes el-,

ler minfkas, och de emot LuftmalTaps beUggr

ningai: Jorden och det yttra Vacunm i högder^

och nära vid Jorden famlade contraira eledri-

fka ämnena, iörmedellt meilanledare, komma
til förening,

2) Molnen, fafom afföndrade Vatter-mafTor

och goda falt illa lammanhängande Ledare,

famla
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famla ofta til fig och emottaga den ofverflodi-

ga atmofpherifl^a Eieélriciteten i fådan mängd,
at deras atmofpherer räcka ned til jorden och
därftädes genom dragning, meddelande och
öfvergång utofva alla vanliga eleftrifka verk-

ningar i hög och väldfam grad.

3) Sanna källan til denna atmofpherifl<:a

Eleélriciteten år icke ånnu fylleft känd. Men '

troligen har den, fäfom all annan, uprinnelfc

däraf at Värmen uplofes til des eleélrifl^a grund-

ämnen, af h vilka det ena, fom år Phlogifton^

ined brännbara luften ftiger up ät högden , det

andra Eldfyran ^ qvarftadnar famladt i Eldsluft

närmare jorden, utgörandes på detta fått Luit-

kretfens laddnings- eller fördelnings - tilftänd

och llridiga eleélriciteter, hviika, dä de åter

räkas , äftadkom.ma eleélrifka phenomener och
genom häftig förening, eldfken famt andra el-

dens verkningar pä lika fått, fom famma äm-
nen i gröfre fammanfättning och blandning

af brännbar och eldsluft pä en gäng förfvin-

na, lemnandes blott den däraf genererade Var-

men och Vattnet, fåfom luftkärnan, efter fig.

4) Atmofpherifka Eleélricitetens fullkomli-

ga enlighet med den artificiella gifver all an-

ledning at af den förra i ftort vänta alla dc

verkningar, fom finnas vid den fednare i fmätt»

Saken beror endaft på ricktig jåmförelfe, och
därtil får jag nu i affeende pä Skydragen gö-
ra et ofullkomligt förfok.

§. 59. Når eledlrifl^a Atmofpheren af en
Kropp räcker til och omgifver en annan Kropp,
fom dåruti kan fågas vara infånkt, upkomma
i den fednare genom fördelning altid flridiga

eledriciteter , hviika efter Kropparnes olika

A 4 art
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arf, fammanlattning och befkaffenhet medföra
hvarjehanda tydeliga rörelfer, dragniiigar och
repulfioner. Åro det ftora flata ytor fom paral-

lelt råkas, fä dragas de väldfamt ihop och ibland,

fäfom Jaddade glastaflor, hånga fuft vid hvar-

andra at med fvärighet kunna ikiljns. Rörel-

fen år likväl altid låmpad efter kropparnes art,

och det är klart, at blott den kroppen fättes

I rorelfe, fom rörlig är. Lampas detta pä
eleclrifka Åfl^moln , hvars elettrifl^a atmo-
fpherer racka til jorden, fä finnas deffa altid

fänka fig antingen mitt pä eller vid andarna
och framtaga ganfka lagt, hvilket bäft pä långt

håll öfver Hafvet kunnat fkonjas. Men där-

med är ej nog at hela mafforna fäledes nal-

kas. Deras lofafte, låttafte och uti den dra-

gande atmofpheren djupaft infänkte delar komma
ock därvid forfl: i rarelie. Om pä en Conducteur
finnas hängande trådar och andra lättrörde de-

lar, blifva defTe altid de forfle fom vända fig

emot och omfatta en mötande kropp: ifräa

denne kropp gifva lig ock alla därpå befin-

telige löfe delar och lätta materier up emot
Conduéleuren , äterkaftas därifrån och fore-

flålla den bekanta eleftrilka danfen. Men alt

detfamma händer med fjelfva Kropps - mas-

fans delar, fä fnart deiTe äro lätte och rörlige

nog at llciljas vid hvarandra. En pä ledaren

hängande vattendroppe antager conil"k form,
hvilket äfven fl\cr med en annan droppe, Toni

år på denniötandc Kroppen och hålles där under.

Fa ytan af vatten, fom hålles under en eleclri-

fcrad rundad knapp, uplyttes en liten vatten-

kulle, fom faller ned da gnillan flår, men pä
fegare ämnen lladnar qvar. Pa lika fått gitVa

lig
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fig nu ock vid Skydragen hängande molntap-
par ned ifrån ÄJkmolnen, under hvilka utur

Hafvet et af ångor rykande vattenberg höjer

iig och upftiger. Men fåfom ^ledriflka mate-

rien vid förföken oitaft uti fm öfvergång
niedfor fjelfva Kropps -materierna hvarvid den
iader, fä händer ock detfamma vid ftiydragen.

Vattnet ifrån de nämnde coniflia dropparne
fprides ut och bortflyger, fom et fint regn:

fmält lack och andra fega ämnen fpinnas ut

til fina fammanhängande trådar: bomull, guld*-

blad, fådor, papperslappar m. m. hoppa up och
formera fammanhängande rader imellan krop-

parna hvarigenom eieArifka ämnena taga väg:

och alt detta fes äfven vid Skydragen hända.

Öfra molnet nedfånker en hängande fack, emot
hviikea Hafvets uprörda ångor upftiga, iorena

fig därmed och utgöra en fammanhängande
Column, hvarigenom Afkåmnet eller laddnings-

förrådet far afrinna och ftridiga eleélriciteter

up och ned ifrän förena fig. Härvid före-

faller en omftändighet, fom vid alla andra för-

klaringar förbhfver ganfka mörk, nemhgen den,

at denne ledande Skydrags - columnen emot
des vidd efomoftafl är få ganfka lång och fmal,

at den håller fig pä et enda liålle, och uti fle-

ra reprifer til- och aftager. Men juft detta

följer af eleftrifka ämnets art at föka genafte

väg, at foIja fmala ledare St, och efter olika

myckenhet fluta up och åter fatta til med
öfvergång och alla dåraf hörrorande rörelfen

Phenomenernas likhet fiadnar likväi icke än-
nu härvid.

§. 60. Man vet af Beccärfas och Can-
TONS förfök, at luften antager och länge kan

A 5 behålla
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behålla en meddelt eleclricitet, fom qvarflad*

nar uti et rum dår man eledriferat, fedan ma-
chinen burits ut, eller dår den genom fpitfar

blifvit infiåpt. Denna elecftricitet läder vid luft-

partiklarne och drager dem fäledes med fig åt

den fidan h varat den tager fit aflopp; likafom

en i luften fimm.ande elecfriferad fjåder eller

et guldblad nalkas våggen, fom aflecier des at-

mofpher. Pä lika fått förhälla fig alla uti luf-

ten limmande eleélriika dunder och vatten-

ångor, de flyta ät den fidan dår eleclrifka åm^
net finner afledning j hvarfore ock genom
eleftrifl^a ämnets Arom och aflopp til någon
vifs lida uti fjelfva luften, genom deiines med-
förande, äftadkommes et verkeligt våder eller

Luftftröm. En fädan eleclrifl^ Luftrtröm eller

bläft rönes tydligaft framfor alla fpetfar och
hörn pä folida Kroppars pä hvilka icke alle-

nall fjelfva ämnet frambryter i fynbara eldbu-

fkar, utan ock i fjelfva luften upväckes ea
bläft 5 fom kännes kall emot handen, blåfer

ned gropar uti underhållet vatten, flåcker ljus,

drifver fmä våderqvarnar och fortplantar electri-

citeten långt utöfver den öfrige atmofpherens
verkningskrets. Denne Luttlfröm kan göras

fynbar förmedelft päilruken Phofphorus , och
förhäller fig fom annan verklig blail, hvars or-

fak dock endafl: ligger uti den omkring fpet-

fen eiedriferade och förmedelil repulfion fram-

clrifne luften. Sädan bläil rönes vid båda ila-

gea af lUedricitet, fä\ ida bada äro repellerande.

Men eldbull\ens fiorlek, fom vid den ena är

lång och fladdrande^ vid den andra kort och
tat, gör en fluhiad. Ty, fom FAdsfyran uti

var iuit år öfverflödande, finner ock P/^/^trV^''''!
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darftådes yrnnigare tilfälle at tändas, ån Eldjy^

Tan ijeif. Deife genom eleélrifka eller Åfl<-

ämnets rörelfe och aflopp upvåckte Liiftftröm-

inar åro nu ock de hufvudfakligaile driffjådrar

til Skydragens verkningar och Phenomener.
Man behofvej: därvid endaft heropa fig p|
det öfvermåttari tydeliga och pa intet annat

utt förklarhara rönet, dä en conifh, utur fvar-^

ta moln nedhängande Skydrags-column, i ftilU

luft, pa 8 fots afftånd ifrån fläta hafsytan, fun-

nits neclbläfa en grop af 6 fots diameter, med
uphögd rand och detta med et hväfande late,

fäforn utur en Smedjevpuf!: Eleélrifka åm-»

liets qtfprutande utur den nedhängande moln-
pelaren, fäfom utur en fpets, förklarar detta

iiogfamt, och bor altid hända når utbri-

ftande eleélricitet är enfarri och ingen mot-
verkan eller ftridig ftröm nedifrån år til mö-^

tes, fåledes ej heller någon inbördes dragning

imellan molnet och jorden verkande,

61. At lodrätt nedåt utur fjelfva mol-
pen frambrytande väder altid hållits for fanno-

Jikaiie orfak til Skydrag, bevifa de mänga oli-

ka tankar deni m^n gjordt fig om deffe moln-
vådrens upkomft och generation* Seneca
och Plinius befkrifva molnen fäfom omgif-
ne af en feg hud, hvarutur fpåniliga väder
framtränga och utbrifta til Typhoner och Sky-
drag, Etter Cartesii Naturlåra, trodde man
luften blifya fammantryckt imellan hopfallande

moln, eller ock genom dLmfters fermentation
darftådes genereras, för at ledan tränga fig ut
igenom det nedra molnet med hvirflar och

Sky.

*) FiiANKLiKS Letters, pag. 256.
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Skydrags lika omlopp. Ja denne åldfte me-
ning har bibehållit lig til nyare tider. Herrar

De Buffon och De Nux ftåmma dåruti öf-

verens, at molnen beilä af en flemmig och feg

materia, fom nedtryckes up ifrån af hvirfvel-

vindar til hängande runda fåckar, hvilke bri-

fta vid nedra fpetfen och utOåppa vädren, få-

fom en Smedje-puft Man har vål aldrig

ånnu funnit några ftycken af delTa molnhudar
nedkomm.a; ej heller år man i ftänd at dåraf

hårleda minfta begrep om ftigande Skydrag

:

Imedlertid har föreftållningen om nedftromman-
de våder i alla tider fä nåra åtföigt Skydrags

förklaringarne, at man nu, fedan Eledrifl^a

kraften verkeligen funnits medföra och kun-

na våcka dylika väder, med fä mycket ftörre

förtroende vägar lämpa denne kraft til alla dc

öfriga vid deffa Meteorer förekommande om-
ftändigheten

§. 62. I denna affigt, bör förft göras en nödig

fkilnad imellan Ijelfva den eledrifl^a materiens

och den dåraf i rörelfe fatte luftens ftrömman-

de och gång, famt gifvas noga akt på de olika

händelfer, livarvid nu det ena, nu det andra

verkeligen inträffar. EledriH^ia materiens öf-

vergång ifrån en Kropp til andra fl<cr, utom
den redan anförde händelfen med frivilligt ut-

brott vid fpetfar och hörn, pS tvä fått. An-
tingen omedelbarligen genom flag och gnilia:

eller genom mcllanicdarc. Det iörra (Iver ha-

:!fjgt och pii en gång, det fcdnare åter lång-

famt och efterhand. I förra lalict åro Kröp-

parnc nära inom hvarandras elcrtrifla atmo-
fphcrcr,

BiTFox. Suppicm. Tum. Sur Ics Tiouibe».
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fpherer och verka genom dragning pä hvar-

anclra, hvarvid fiaget fker igenom den mellan-

liggande rena luften. I fednare fallet, kunna
Kropparne vara längt åtniilde och eleäricite-

ten löper uti ledningar ifrån en del til deii

andra, fäfom det händer dä rök, vatterjSngor^

en fprutad vattenftråle och dylikt tjenar til

ledning. Både håndelfer inträffa vid den at-

mofpheri&a eleäriciteten. Åfelden afbordes

ibland, faft fållan, genom omedelbarligt flag

och gnifta. Men nog oftare tager den fig våg
igenom mellanledare och framlockas dåraf.

Skydragen utgöra likafom et medeltiUland imel-

lan deffa två , hvarvid ibland mera af det ena,

ibland af det andra, förekommer. I alla hån-
delfer bör dock luftftrömmen och des förhål-

lande, fkitjas ifrån eleélriika ämnets ilröm och
verkningar. Når eleélrifka firömmen utur en
fpets til längt afåänd framdrifver den dåraf

upkomne luftllrömmen och denne ftadnar el-

ler bläfer emot någon Kropp, blir Kroppen
eleétriferad genom det fortplantade eleärifka

åmnet, fem luften med fig förde. År äter

Kroppen afiedande, få bortflyCer denna eleélri-

citet5 men den emot Kroppen framdrifne luft-

ftrömmen förhåller fig fäfom et annat vader,

den ftadnar, ftudfar och refleéleras af Kroppen
och fortfåtter i öfrigt fit lopp efter mechani-
Ika lagar. Man kan fäledes härvid föreftäila

fig två fårfkilde ftrömmar inom hvarandra, af

liv il ka den finare eleélrifke upväcker och för-

orfakar den andra gröfre luftllrömmen ^ men
då den förre ingår och upfupes af motande
Kroppar, ftudfar den fednare däremot och, fä-

fom annat väder, fortfåtter fit lopp, Pä
lika
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lika fått bör man vid Skydragen och den at-

mofpherif^a Eledlriciteten föreilålla fig en dub-
bel ftröm. Afkåmnet drager den vidlådande
luften med fig och därigenom våcker en up-
eller nedgående iuftftrom, men vid mötet af

den ledande jorden, eller af molnen, upfupes

och indrages den förre , dä likväl den fednare

eller den i rörelfe fatte luften ännu en ftund

fortfåtter rörelfen förmedelfl: egen tröghet, tiis

den omlider af motflåndet mattas och uphör.
Detta förutfatt, år man nu i flånd at någor-
lunda begripa, hvad fom föregår vid Skydrag

af det ftörre eller dubla flaget.

§. 63. Når Luftkretfens eleftrifka ladd-

nings-tilftänd hunnit til den hogd^ at de öfre

och nedre luftlagrens ftridiga eleclriciteter mö-»

tas, famt tvårt igenom den mellanliggande

luften komma til förening med hvarandra el-

ler ^ fom år det famma, når atmofpheren af

flarkt eleftriferade moln räcker ned til jor-

den och dårutur framlockar contrair eledrici-

tet: Dä kunna delTe altid ftridige elecftrifke at-

niofpherer, antingen tränga fig fram tvärs ige-

nom hvarandra fä långt at de båda räka fjelf-

va den motflående ytan famt dä dels halligt

öfvergä til denfamma dels uti den blandning,

fom de åro ftadde uti, fjelfve löpa ihop at

genom blixt och fmåll förena fig: eller ock
kunna deffa ämnen flrax vid förfla mötet för*

ena lig med hvarandra til yarrne, och i^ledes

fom eiecbricitet förfvinna. Om detta nägon
tid varar och fortfar, upkomma däraf tvä til

famm.a mötespunkt fa väl up- fom nedifrån

tililytandc eledrifka Ikömmar, hvilke pä detta

ftälle lladua och likafom upfupas af hvarandra»

Det
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Det förra kan väntas uti ganfika torr och ren,

det andra ater uti mer ledande och med le-

dande åmnen upfyld luft. Det förra torde of-

tare vid ftarka Åfkeflagj det fednare vid Skydra-

gen hånda. Ty fom bäde deffe emot hvarandra

utgående^ til värme förenade, och dåraf likfom

forfvinnande eleftrifke ftrömmar tilUka med-
föra vidlådande luft, och fåleds väcka ftridiga

våder eller luftftrommar, hvilke når de motas

ftota ihop, och, ehuru deras med hvarandra för-

enade eleélriciteter flåppa dem^ mota, uphälla

och fammantrycka hvarandra til en åt fidorna

rundtomkring utgående luftftröm: fä kunna
ock deffe emot hvarandra utfarande luftftröm-

mar, förmedeift en dåraf upkommen fidoilröm,

lägga förfta grunden til en verkelig uti det

föregående ofta nämnd och befkrifven Hufvud-
hvirfvek Härtil erfordras ej annat, ån at deri

omkring eleélrifka ämnenas mötespunkt utgå-

ende fidoftrömmen af någon fidovind lättes i

rundlöpning och, fåfom hvålfvande bäde up
och ned, äter förenar fig med båda til mö-
tespunkten ingående luftftrömmar, at dåruti

efter hand upväcka en rundlöpning, fom fe-

dan, i följe af deffe hvirflars art, uparbetar fig

fjelf til et fullkomligt Skydrag. Blotta electri-

citeten, förenad med minfta rundlöpning eller

vindhvirfvel uti den luft där des ftrömmar
framftryka, år fåledes i ftänd at våcka och
underhålla Skydrags*hvirflar. Och då man här-

med jåmför den ordning hvaruti phcnomener-
ne uti naturen följa pä hvarandra, lår man ej

annat kunna ån finna ganflka fannoUkt, at ver-

keligen få med deffa Meteorer hänger tilhopa,

64^ Skydrag åro likväl c| alla dubla,

©ch



x6 1/86. <^an. Febr, Mart

och erfordra fä många omftändigheter. De
måfta befkrifvas fåfom enkla, eller fadana til

hviikas i gang fattande blott en enda rått up-

eller nedgående kårnftrom jåmte någon rull-

ning omkring des axel erfordras. Eiectriil^a

åmnets framftrykande genom tjenliga mellanle-

dare, forenadt med fidovindars rundlopning,

år fåledes hår tilråckeiigt. Väl år det fant

och kunde häremot påminnas, at all eleftrifk

verkan år reciproque, och at denne kraftens

fortplantning altid fter fcrmedelft dubbel ftröm

af Itridiga ämnen: men når orfaken til hela

verkan kom.mer ifrån en enda fida, kan dea
ock fåfom enkel och ifrån famma lida utgåen-

de anfes och betraktas; i fynnerhet dä, fåfom

nu härvid antages, ledning och aflopp fl\er

igenom den med ledande ämnen blandade och
fåledes ofuUkomligen ledande luften. Det blir

angelägnare at efterfe hvilka deffe mellanledare

äro, fom uti luften opna våg för den imellan

jorden och molnen ofvergående eledriciteten

:

och fådane åro ej fvåre at påfinna. En p2
viffa Aällen upftigande, varm, raritierad, dåraf

ledande och med fuktigheter lallad Luft-co-

iumn kan bUfva cn. En af kold fammandra-

gen , med molnångor upfyld , af förlorad

elertricitet til regn ihopfallande och nedfjun-

kande luft den andra. Sjelfva Luftladdningens

myckenhet, fom i mcdlerlta luft-region finner

tjenlig ledning, den tredje. Men af alla orfa-

ker, fom forma nedhämta ofra elcAriciteten,

torde ingen vara allmännare och Ikickeligare

härtil , än fadane vindhvirflar hvilke efter för-

utgående llormar qvarblifva, eller af Itridiga

vindar väckas och låka at framdrifva under

cleclri-
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eléörin^a moln och den ofra Luft - region»

Uti deffe hvirflar gifver fig all fuktighet, fäfoni

fpecince lättare, inåt hvirfiens axel och medel-

column» Samma medel-coJumn är genom cen-

trifugalkraft glefare och mera ledande än den
öfrige luften. Hvirflen väcker utomdes både
under och öfver fig ingående drag^ hvaruti

de öfre molnen fänka lig ned, nedifrån äter

med ftridlg eleclricitet forfedd luft och ledande
åmnen upftigai Alt detta foranläter de ftri-

diga eleåriciteterne at efter omlopps -axlens
iängd famlas

5
fortplantas, råkas ^ förenas och

efter omftändigheterna formeras , til en få vål
eleärifl^ fom dåraf hårrörande luftftröm^ hvil-

ken fednare tillika fåttes i omlopp och forme-»

rar et Skydrag, fom päftår, få länge eleétrifka

materiens aflopp och öfvergäng genom des le-

dande axel varar och håller uti*

65* Med denna på eledrifl^a grunder
och förfök byggde föreftäilriing om Skydrag
komma fä mångfaldige vid deffe meteorers bör-^

jan, fulla verkfamhet och åndteliga flut anmärk-
te omftåndigheter fä nära öfverens, at närmare
betraktandet dåraf ej annat kan ån ftyrka den
formerade Theorien. Man vill dock nu endaft

nämna det förnimma.
66.^ Skydrag vifa fig: i) Aldrig under pa*

Jtacnde flygande fi^crrn^ ibland efteråt i maft och vän^

ligaft^ förut ^ uti lugn och flilla luft ^
efter värmd

och klara dagar ^ det likvål fkyn fällan varit alde^

les ren^ utan oftaft med moln af tätafte fio-get bhuu
dad och ofverdragen. Alt detta år enligt med
eledrifka theorien. Man fer, at ehuru elektri-

citeten i fig fjelf genom flyttning och fördel-

ning torde vara den allmåanafte orfak til.

B ftry-
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firykande vindar uti var atmofpher, kan likväl,

lä länge djuptgående ftormar blanda det ena

med det andra, icke något eledrifl^t laddnings-

tilitänd, hvarvid eled;rifi'.a grundämnena iKilg-

de famlas pä öfra och undra iidorna af den

itora iuft-taflan, äga rum och vinna ftadga, om
ej lugn gifver tilfalk^ och värmen fjeifva

mt til denna fordelning. Molnens upftigande

och famling uti öfra luften beror på famma
orfaker och däraf fes, hvarföre Eleélricitet, Ailka

och Skydrag 5 fåfom nära förenade, erfordra

varma och lugna dagar, famt inträffa mäft pä
de tider och orter där deffe vankas. At Ad^a
och tor hända Skydrag dä och dä tima vin-

tertid, gor här ej nägot inkaft ; ty juft då lyc-

kas electrifka forföken båft och kölden, fora

renar luften ifrån ledande vattendunfter , gör
clenfamma därigenom Ikickelig til eIec^:ri^]^a

laddningens emottagande och det fördelte äm-
nets famlande uti molnen. Eledtrin% llorm och
åfkedunder kunna fedan tima, utan at juft alla

moln därvid mifla all deras eleftricitet. Råka
nu deffa moln at framdrifva öfver fiidana ilal-

len, där vindhvirftar, efter llormar eller emot
landet väckte, omlöpa, gifva de ock ftrax aa-
ledning, at molnen fänka fig ned til Skydrag,

ehuru deffa fällan blifva få väldiga och fullkom-

liga, fom de, hvilka uti lugnet, formedcilt ful!a

luft-laddningens genombrott, komma til verk-

ilälfighct. Skydrijjr upkomma ock foyÅcujknll

2) mafl pil Jadana ftalleriy dar omlopnnde z^indbvirf-

hir af Jlridige viiuiur cUcy emot lund genereras'

och filcdes äro likafom tilreds at framlocka

fkydragen utur de cleOlrill^a molnen, famt ge-

höiu eget omlopp aldrafuril vägka den rund-

lupuing
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löpning, fom fedan nogfamt fjelf linderhäller

och påflcyndar Skydrags-hvirflarnä*

66, Skydr/igenf Trumpetlikå figur ^ hVaraf
den vidare andan hånger vid molnen den fma-
lare åter vetter emot jorden, liknar 3) fä alde«

les icke allenaPc vara befcifne hvirflars hyper-
boloidiita flapnad, utan jåmvål figuren af de
elec^riilte Ljus -käglorna, fom vifa iig pä och
imeilan ofullkomliga ledare, at et vandt öga
icke kan fortaga fig dårpå. Ja fjelfva fullkorn-

- liga enligheten af deffe blott til ftorlék fkilgde

phenomener bevifes af det befynnerliga hVi-^

nande och hväfande läte, hvarmed eleétrifka

materien i bada håndelfef gifver des öfver*
gäng tilkånna.

§.67* Alla vid Skydrags ^ moln anmärkte fot"

andringar och rorelfer ftamma 4) härmed gänjkå
väl 5fverens. Utom den vid åfkemoln vanligä
röreifen och hvålfningen, har man vid Sky*
dragen ofta fett molnen likafom flyta tllhopa,

hålla fig och nedftfjrta uti den hängande co--

lumnen. Verkningar, fom af hvirflens art och
den ifrån alla fidor til famma ledare framfly-

tande eleå-riciteten lått förklaras. Likäfå na-

turligt år^ at hela moln pä det fåttet ftortas

ned och formera et regn 5 fom gemenligen be«

ledfagar eller följer pä deffa Meteorer. Om-
våndt kan af famma grund förftäs, hurii det

ofra molnet genom upförde och ifrån alla fi-

dor fammanflytande angör våxer til, blir tätare

och likafom upkommer af den orfak^ hvartii

det uti ht eleftriilu forråd hylle förfta grund
och anledning.

58* Skydragera befynnerUga vändring och

framtagande ofvsr haf och land åger 5} fä myc-
B 2 ken
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ken likhet med eleftrifk dragning, at den fö-

ga på annat fått år begripelig. Molnen i\i ef-

ter alla belkrifningar i början under dragets

formation itilla, m.en fä fnart coiumnen år tor-

merad och de emot hvarandra utgående pelar-

ne förenas , börjar Skydraget pä at vandra
och fiytta lig, dels rått fram, dels med fpräng

hit och dit. Härvid år högft märkvärdigt, at

den ofra molnfåcken altid med lin Ipets fva-

rar emot och noga pekar tii den utur hafvet

eller jorden upftigande vatten- eller damb-peia-

ren , och bibehåller detta tydeliga famman-
hang uti alla fneda ftällningar och flingrande

bögningar, fom draget af luttmalTans gång eller

egna förändringar kan vara underkaftadL Mån
något kan vara hkare de rörelfer hvarm.ed en
iiten ledare, til ex. et aflängt fpitfadt guldblad,

imellan elecl:riferade kroppar, fom ej leda ifarKt

eller tillåta flag, vandrar af och an, lockas hvart

man vill och fåledes efter hand afleder eleftri-

(ka åmnet? Når jordens och molnens eleftri-

fl^a atmofpherer raka hvarandra, håller den där-

vid upkomne dragningen dem en ftund qvar,

och det efterhand öfvergående eleclrifka åni-

iiet foker kortafte våg til förening. Men le-

dan eledriika ftrömdraget genom fullare led-

ning kommit i håTtigare gäng, och fa väl luft-

Itrömen fom hvirflcn blitvic formerade, llapper

detfamina ej gerna tin fnndnc ilråt förr, än
alt ämiic därigenom blifvit afbördadt. Det kan
ock af matielig fqvulpning och rörelfe i hela

luttmaiTan åfven 11 litet uphäfvas , fom den
vid vattutörföken en gång formerade luft-trat-

ten dåral hämmades. Vid alt detta fortfar den

började diragningen iincllan jorden och mol-
net.
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net, famt leder hela Skydrags -pelaren ät den
fidan, dår måfta eleélrifka åmnet tilflyta och li-

kafom uphemtas kan. Sä länge nu tilgäng där-

på år, underhålles Skydrags-hvirflen dåraf jämt,

men när detta börjar tryta, mattas och aftynar

draget tillika med denne des enda drifvanck

kraft och orfak.

§, 6g. Åfven detta bekräfta 6) alla vid Sky*

dragens Jlut fedde 'Phmomcner, Någon gäng flu-

ta Äydragen häftigt med blixt eller med eleélrifk

gnifta , och brifta dä likafom deffa gniftor

mittpi, hvarvid ändarne draga fig hvar til fm
fida tilbaka. Vanligare fter dock detta läng-

famt och efterhand. Man fer den dragande

columnen tyna af, repa lig Ikoftals, och omfi-

der brifta mittpäj dä undra delen pä en gäng
ftörtar ned, den öfre åter dragés up emot mol-
net och ibland fäfom en flaknande fåck eller

vimpel ningrar uti luften. Alt tydeligt bevis,

at det var någon ofynbar kraft och orfak fom
förut ftyrde och medförde fjelfva ämnet til

deffa fynbarheter, men fom nu fläpt det och
ofveriemnat en del ät egen tyngd, men med
reften af fit öfverffiott äter förenar det öfriga

med molnet, hvarifrån det nedkommit. Hvil-

ken kraft och verkan i naturen har med alt

^letta ftörre likhet, än en aftynande eledricitet.

Dåraf begripes utomdes, huru en förmedelft:

electrifk llröm väckt och uti hlftig hvirfvel

omlöpande hiftftröm ännu kunnat fortfätta

fit lopp, ja älven fom båitig florm utöfva för-

llorande verkningar, fedan den eleftrifta llröm-

men redan uphort och den dåraf förut uplyf-

B 3 , ttde
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tade Vattupelaren fallit ned, famt alla fynbarhe-

ter af Skydraget forfvunnit

§. 70, Men det fom fluteligen 7) aldratyd-

ligall föranleder at hålla eleclriCka kraften tor

fanna orfaken til deffa Meteorer, år fjelfva

slcElricitetens vanliga och verkciiga ^lävvardfe uti

Atmofpheren^ da Skydrag vankas, Biixt cch afke^

dunder åro därå de ojåfaktigafte be\is, och
foga finnes något enda Skydrag omitändeligen

betoifvet, hvarvid ej delTe E)ectri^!^a kraftens

verkningar förut, tillika, eller efteråt blifvit an-

rnårkte. Ofta har v ål eleftriciteten ej kommit
til fä tydeliga utbrott, men åfl:iika moln och
luftens hela tillfånd hafva likväl merendels gif-

vittilkanna, at den varit ä fårde och n^ed tjen-

Jiga^ anlialter hade kunnat rönas, om man ve-

tat fe dårefter. Mig torde tillåtas, at af de

talrika Rön, fom hårom kunde åberopas, utta-

ga och anföra endalt några håndclfer, hvaraf

tillika inhemtas må, med huru olika grader

och verkningar elecitriflu kraften vid Skydrag
yttrar fig,

i) EUclriJka vmn updraga ihlmd ifrån jorden

tata damb-pclare ^ utan at däraf^ i trij} pa hviyf--

lande omlopps blifva vevkcliga Skydrag.

Detta fSg jag fjelf en gäng, dä uti fullkorn-,

ligt flilla luit et fvnrt mohi gick öfver min
iipfatte ufldedningsiuilialt och elertrifcrade den

pofitivt, Samma moln hade underlig en dnmb-
pelare, fom omgaf mig i börjriu, men dä dei\

ined molnet framOuTd, Uod lalbm en pelare

därunder, utan at gitva tilkjruia na::on hvSlf-

vande rörclfc cller-blixt, förrän et anr.at nega-

tivt

DAiMritK. \'c.]. I, p.'45(. i rankl. Lciuis. p. 270.



•^786. ^m. Febr. Mart, ^3

tivt moln nalkades det förra och fträlen där-

vid nedflog efter båda molnen och damb-pela=

ren. Troligen var härvid eleäriciteten för

fvag, damb-pelaren i dä varande hetta och tor-

ka ej nog ledande, och rundlöpning felade at

fullborda Skydrags-hvirflen ^j.

2) Verkdigd Skydrag upkomma ibland uti klar

luft utan fynhar Column^ och tagas da merendels

- for blötte Hvirfvel -vindar.

Sådan var den af Hr. Henry befkrifne fyn-

nerliga Stormvinden f). Luften hade hela da-

gen varit klar och lugn, med lindriga vindpu-

ftar ifrån S O. Klockan 2 e. m. tycktes j]<yn

opna fig och fyntes blixt från S O. En half

time efteråt hördes dunder pä långt hali frän

famma kant Omkring klockan 5 var ftyn

något öfverdragen med moln, men luften for-

bief uti dödt lugn. Pä en gäng hördes et häf-

tigt rufande dan, fkyn öpnades och gaf en
blixt utan dunder, m^n i detfamma upkom en

vindftröm, hvars väldfamhet ingenting kunde
emotftä. Denne vindftröm, hvars verknin-
gar omfländligen befkrifves, utöfvade fedan i

jåmn firåcka pä fiere mils längd, men endaft

en bredd af 16 til 20 fot, alla vanliga de häf-

tigafte Skydragens, verkningar, upförde ho och
torf, tak och ftångfel högt i luften, utbröt

medlerita delen af några Stall och bortförde

dem, lem^nandes alt öfrigt utom förenåinode
bredd orördt, likafom nSgre höilackar nåra vid

des väg blefvo orubbade och pä alla fidor bre-

devid var lungt. Des gång märktes endaft af

B 4 verk-

Se rnina AnmSrkn til Franklins b ref, p. 3-;S.

f) Piiiiöf. Transacc. Voi, 49. År 1751? pag» i.
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verkningarne, tils den bortgick ur cgnefigte*

VifferJigen var detta et fuliRomligt Skydrag,
upkommet uti eleörifk laddad atmolpher rr.ed

blixt och fårl. Af!:an var des orfak, men up-

ifrän faknades nog tjocka moin och dirnbor

at göra den hvirilande Columnen iynlig, faft

lyftning och fpvidning nedifrån vifade des fram-

gång. Dylike åro formodeligen vare made egen-

teligen få kallade hvirfvel-vindar, dår electrift

ftröm fåtter klar luft i omlopp, utan at fylla

dem med fynbara ting.

3) Hela fylde Sk vdra ^s-cohwwer nedjkjnta ihlanÅ

pa en gang med Äjke-jlag titur mohien.

Är 1755 i början af Julius, vid et af de ftorm-

vader fom den flora hettan fororfakade uti Bey-

ern, nedflog et förfärligt åfkeflag et helt moln,

fom reltes lodrätt up och utgjorde et Skydrag,

Denne hvirfvel lopp öfver en Vattendam ,
up-

drog alt vattnet dårutur och upfordrade det

til en forunderlig hogd, famt fpridde detfam-

rna fedan ut med fådan llyrka, at det liknade

en ftark rok. Molnpelaren omkullltortade fle-

ra hus under iin gång och några tråd blefvo

kaflade lång väg. — Hår verkade faledes

värmen äfka. Vid åflcellaget åter började den

eledridka kärnftrömmen med fjelfva blixten;

men cleftricitetcn var likaiullt (lark nog at än-

nu efteråt underhälla luftilr(3mmens dragande

jivirfvel. — Dylikt har handt oftare. — Vid

det bekanta Skydraget i Eric 1637, ^^^^^^ i.^-^n

hörts öfver en time, flog blixten med lafeligt

brak ned uti en fälld flNOg, öl\ er hvilken i dec

famma vifade lig en in-an inoinen ncdlungr.n-

*) Se Aiimarkn. til Hifl. Xa!:. dc Fiiiic. T. 1. Tans
4:0. p.i-. 166.
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de column, fafom et tjockt moln, upvid 150

och nederil 8 iot vid, hvilken pelare häftigt

hvälide omkring fm axel och ftod fadan en
fjerdedels tinies tid, hvarefter rörelfen finånin-

gom aftog^ pelaren vidgades, bief kortare och
drog fig up tiibaka uti det öiverhångande mol-

net. Luften var ofveralt betåckt med tjockafte

mohi ; men intet regn foil hela den dagen *). —

»

Troligen var hår full Luft -laddning och up^
ifrån nedftrommande Eleélricitet, — Ibland

piårkvårdiga Skydrag, hvarvid äfkemoln och
blixt ga tt förut och vdrit med, förtjenar hår^

vid eFteries, hvad Stuart och Tiburtius f)
dåroni anmärkt, och hvaraf deffe Meteorers na-

turliga fammaiihang tydeligen faller i ögonen,

4) Ajkdmnet ar ibland fä ymnigt vid Skydrag
Jämte den (tindiga ekBriJka Kärnftroynmm^ fom

underhåller den dragande luft^hvirfvdn^ ftdndiga

eld/hen och blixtringar nplyja famt ljungeldar JlS
ned igenom dejfa ledande Colianner,

Det vore för långt at hår anföra alla de
händelfer, där eldften och enkel blixt blifvit

fedde vid ftydrag, där eldkulor rullat ut ät

rnarken, dår fliyciragen pä en gang flutat up
med en eldflråle. Ibland mycket, fom därom
finnes hos Autorerne, är den af Boscowich
betoifne eld - och åf|{ehvirfveln märkvärdig,
fom är 1749 nattetid gått ofver och härjat fta-

den Rom. ff) Men en nyare obfervation af Hr
BuissART kan enfam vara tilråckelig, at härom
-gifva begrepp och öfvertygelfe, — Uti Artois-

B 5 vid

^
*) Fr. B^e TmUrPh)^"?" P. I. L. III. Sed* 3» Art "iL

psg- 533-
v^.^) Phil. Transa61:» N:o 277. pag, 1077,
-}^) Kg]. Vet. Acad* Handl. 1758. pag. 39.

"ff) Kozier Journ. de Phyfique» 1782 p. 298.
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vid Pommier en by ej langt ifrän Slottet Par^

upkom den 9 April 1770, omkring ki. 5 e. m.
et Skydrag belecifagadt af en grufvelig ftorm.

Afl^an bullrade med ftyrka efter en oräknelig

mängd af blixtar, fom folgde tått p§ hvaran-

dra. Hlmmelen var betåkt med tjocka moln,
och under deffa moln blef man varfe et annat

moln, fom var aldeles itändt och firålade §x alla

fidor. Den lyfande klarhet, fom molnet fprid-

de, meddeltes fä lifligen ät alla hus och tråd

uti byen Pommier, och i den grad, at byn fyn-

tes däraf vara hel och hällen eleclriferad. De
forfl^räckte invänarne trodde at alt n%ulle blif-

va lågors rof. Men denne fyn var ånnu för-

färligare för arbetarne pä fältet, DelTe fägo

under det brinnande molnet, imellan Souatrt

och Pommier en dunllpelare nedftiga, hvars fot

hvilade pä jorden. Denne column, fom tyktes

vara fäftad vid molnet, fölgde molnets väg
och gick ifrän föder norr ut, famt rullade pä
fältet med fig en väldig eldkula, ftor fom en

qvarnften, hvilken ock en fåraherde förfåkra-

de fig hafva fett upfliga utur jorden. Ifrän

denna eldkulan utgingo flygeldar i zigzag ända

up til molnet, och dylike gingo äfven pä lika

fått ned därifrån til knhin. Denna eldmalTa,

fom altid förblef innciluten inom dragets vidd

hvars diameter var r5 til 20 fot, flingrade fig

med häftighet ut ät fältet. Meteoret ökade
jämväl fivrämflen hos äilxädarne genom dctmuJl-

r:indc fSrl och det väklfama vädret, fom därnf

frambragtes, famt regnet och haglct, fom (knr-

tals darutur iitgöt?;. Lyckhgt vis ingen by

uti des \äg. i:;et ftrök nära förbi cn larfKOck,

fom öfveriiölgdes med gyttja 3 lopp fedan öf-

ver
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ver et falt dar dynga lägihopar, fom lyftades

up och fpriddes at alia fidor. Därifrån tog

Skydraget vägen ofver en med flora träd plan-

terad våg, at hvilka tv a, fom voro i des våg,

brötos af och lyftades up ofver de andra, at

de foiio 20 fteg längre bort och flångde vä-

gen. Draget och' eldkulan gingo ofver et dike

cch upfprutade vattnet tlärutur til fafelig hogd.
Omfider fåg man dem förlora fig och förfvin-

Ha en fjerdedels mil ifrån byn Pommier imel-

Jan Berks och Bauillaiit-Val^ Utan at hafva gjordt

annan ån den redan omtaite likadan. Mån
tydeligare omftåndigheter kunna begäras til et

electrirkt Phenomen? Det brinnande och fträ-

lande molnet under de ofriga fvarta molnen
var fåkert ej annat än Skydragets ifrån defla

åPKemoln nedhängande och utvidgade öfra del,

fom ftrålade eleftricitet. Den inom molnets
atrnofpher af motftrömmande Telms- eldar ly-

fande Byen
,

ftyrker eleélrifl^a ämnets ofver-

gång och motftrömmande nedifrån. Eldkulan

pä taltet, var den nedifrån mötande pelaren,

fykl med jord och fnas, imellan hvars par*

tiklar eleétrifka ämnet uti en mängd af gniftor

öivergiek, och ännu tydligare fäfom eleélri-

eitet vifade fig uti de täta löpeldar, fom uti

dragets ledande mafla af regn och hagel flogo

up och ned. Hår fes ock, at ilorm ej altid hin-

drar Skydrag, när eleélrifea ämnets mängd of-

verfiödar, Ukafom bhxtar finnas flå, når led-

tung är tilråckelig. Af alt detta nekas likväl

icke, at ju Skydrag uti torrare luft kunna va-

ra utan blixt, och lika ilor myckenhet af ge-

nomiirömmande eleclricitet likafult nedgår famt
dä, tor hända, väcker ftridare Luft-hvirflar, hvii-

ket
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Icet deffas väldfame verkningar nogfamt intyga.

Det kommer endaft dårpä an , at vid fådana
tilfåiien genom upfatte äftledare ofvertyga
fig dårom.

§. 71. Vid alt detta och juft i anledning
af deffe Skydragens obegripeligen ftora vald-

famheter, torde iikafult något tvifveismål och
betänklighet leda til inkafi emot denna Theorie
om Skydrag. En få fin och fubtil materie lem
den eleélrifka, torde anfes for fvag at förorfa-

ka de förödelfer fom Skydragen pä fä många
fått medföra. Men vid närmare efterdnnande

år juft denne kraft i naturen den ende kånde»

hvaraf fadane verkningar och våldfamheter kun-

na väntas och förmodas. Onekeligen åro dc

Luft-hvirflar fom åtfölja Skydragen de håfti-

gafte af alla ftormar, och kunna endaft dåraf,

iedan en rått framftrykande ftorm redan fun-

nits tiycka emot en quadrat fots yta med 9
fkälpunds kraft, de måfta verkningarne både

väntas och förklaras. Men hvad år i naturen

fom kan meddela luften denna obegripeliga hä-

ftighet inom fä inflaånkt rymd, om ej et än-

nu finare och fnållare väder, en genomträn-
gande ftröm af finare ämne, hvars rörelfe lik-

nar blixtens. En ftorm, fom lyfter Mörfare

och Canoner f:nrit kaflar dem långt ifrån fina

rum, år ingen vanlig ftorm. Men en eledrifti

ftorm verkar ock på helr anmt och ovanligt

fått. Luften verkar under im rörelfe och tryc-

ker endaft pä kropparnes utvårtes yta. Eledri-

ft\a materien däremot uphålles ej däraf, utan

tränger vid dc mäfia ämnen iritt uti dem, ocii

med fin ftröm och ftorm verkar på alla inra

delar af hela maflan och deiTas ytor^j hvartil
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den ufomdefs har en ftark dragning och fåleds

uti fm fart medför dem. Hvad under då at

Kropparne, angripne uti få mångfaldigt flera

punfter, lättare medfölja och lyftas af denne
flröm hyaråt den leder, heiit Ijelfve hiftens

ftot och drift, fäfom jämväl härrörande af

famma iljöm, därmed förenar fin verkan. At
detta fker vid lätta Kroppar, vattuangor och
fina droppar finner ingen underligt, få mycket
mindre, fom fådant vid eledrifl^a förfök i fmått

dageligen händer. Men är en ftor vattenmaffa

annat ån en famling af fmä droppar.^ Skulle

fåledes icke denne fina, genomträngande och
mer ån flygande flormen, fom angriper hela

maffan i alla des delar, i förening med fjelfva

luftftrömmens hvirflande omlopp, kunna va-^

ra mera ån tilräckelig at fullborda alla de verk-

ningar, fom därvid med förundran finnas fke?

Jag förmodar aldeles, och ftyrkes däruti af de

ron, hvarvid månnifl^or fjelf, vid timade Sky-
drag, haft omedeibarlig känning af denne eleélri-

fte firömmens genom.fart. — Vid Skydraget

i Nivelle 1779 fteg Kyrkoherden med' några
vänner up uti en vind, för at fe fig om efter

hvad fom var på färde. Men knapt hade haa
opnat fönftret, förr ån de blefvo cfver ända
kaftade iikafom af en vindpuft, famt qvåfde och
döfvade kände en ftark hetta uti hela krop-
pen ifynnerhet hufvudet. Det var efter deras

berättelfe en Eklftröm, fom gick igenom hela

kroppen med ftörfta häftighet, och hvilkea

tycktes gå ifrån fötterna up ät hufvudet. Mån-
ga männiflior i Nivelle föllo ned utan fanfning,

och

*) Rozier Jouriit de Phylique 1733. pag. 304.
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och knapt funnos dår månge nog at hjelpa

dem. — A t äter detta kunnat vara en verke-

lig upfarande ftrom af electriik materia, dårom
kan man lått genom egen kånfia forvifia lig

vid en ån\ertäng, eller dä man m.ed Gtiillkom.-

liga ledare bjuder til at draga itoten ur et ftort

laddnings-batteri. En fkårande kånila genom-
tränger därvid armar och ben, at de domna,
och tråftas hufvudet, ftjelper man ovågerligen

utan fanfning ofverånda. Hvad annat il:al

nu fluteligen af alt detta, med m.ycket mera
fom okar fannolikheten , kunna fiutas, om ej

det, at eleclrifka kraften, i förening med til-

ftötande Vindhvirflar, år den fannolikafLe or-

fak til Skydrag uti vär atmoipher; at deiTas verk-

ningar KiA dåraf förklaras > och at iramgent

vidare uplyfning dårom lir kunna väntas af

flitig upmårKfamhet på alla vid deiia Meteorer

fig ^'ppande eleclriika rön och phenomiCner.

Ja man kommer, tvOr hända, därmied omfider fl

iån^it, at gode ledare finnas emot S-^ydrag gif-

va famma fåkerhet, fom emot diMagens ciår-

med nära förbundne väldfamheter.

0;n Sal rjfcntia/e Callaruniy

eller Gallåplc-falt

;

Af

CARL WILH. SCHEELE,

§. I. Tag b!ef tilfäliigt vis, fur en tid fecan,

^ varfe, at et befynnerligt fe limen t ha-

de fatt lig uU en med kale vatten tiiredd GaH-
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åple Infafion; detta fedimentvar grått och ha-

de et cryflallinifkt anfeende når det betrakta-

des i folfteii, det hade en fyrlig men ej ad-

ftringent fniak och nploftes fnart i hett vatten

famt fåide jårn-vitriol fvart. För at nu riår-

mare fä reda på detta falt-, §. 2. puiveriferade

jag et (Icälpund Gallåple genom et groft här-

fickt "^ch infunderade detta pulvret med en Kanna

(8 fö) rent vatten uti en glasburk > fedan det

Jtätt i fyra dygn, under h vilken tid det fom
oftaft med et glasrör omrördes^ filtrerade jag

Tinéturen fom var klar och liknade til får-

gen Franflct vin och fatte denfamma uti fria luf-

ten i famma glasburk med grått papper öfver-

vickladj detta fl^edde i Junii månad. Efter

en månads tid fäg jag efter min infufion och
fann denfamma ofverdragen med et tjockt mö-
gelfidnn ; for ofrigt hade ej något fediment fatt

lig, dock fmakade denna Tinfturen ej mera fä

adftringerande fom förr, utan mera fyrlig j jag

fatte denna Gallåple infufion dä äter pä ht
förra ftaile med papper öfvervicklad. Eiter 5
veckors förlopp betraktade jag åter infulion,

fom väl til hälften var evaporerad, och nu fann

jag et fediment fom 2 finger tjockt, et fegt mö-
gehkinn lag ofvanpä, och den fträfva fmaken
var aldeles förftörd, men färgade ändä Järn-

vitriolen fvart* Jag filtrerade infufionen och fatt

denfamma ån en gäng för öpen luft: mot
höften var Itörfta delen afdimltad^ men den-

ne reft var likvål blandad med mycket fedi^

men t.

Om man brukar hett vatten eller fåtter blandnii>

gen i ¥arm digeftion, få blir Tinéliiren altid oklar^

häraf fick jag anledning at bmka kalt vatteu ock

kall digeiliou.
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ment. Jag famlade då alla mina feriimenter rif-

fammans och fiog kalt vatten pij ledaa det

hade fatt fig på bottnen, aihålde jäg vattnet och
päflog få mycket kokhett vatten fom til des

uplofning behofdes, dårpä filtrerade jag altfam-

mans j denna gulbruna folution låt jag evapo-

rera uti lindrig värme, under hvilken tid fal tet

foil ned dels fom fint grus och dels forn era-

de det fig i Sol -figurer pä bottnen. Saltet år

grStt och genom flera uprepade folutioner och
cryfiallifationer var jag ej i liånd at få det hvitare.

§. 3. Detta Gallåpk- falt förhåller lig pä
följande fått:

1) Har det en fyrlig fmak, gäfer med krita

och får^ar Lacmus-tinrturen röd»

2) Til I lod däraf fordras i\ lod kokhett

vatten då det aldeles upiöfes, men fä fnart fo-

lution kallnar litet, coaguleras altfammans af

fmä cryltailer. För at uplöfa i lod i kalt vatten,

beliofves et godt qvarter eller 12 uns.

3) Ar uti fpiritus vini gan(ka låct löfl:: til

I lod falt åtgår alienaft r lod kokande fpiritus

vini. Men brukas kall fpiritus vini, la fordras

til 1 lod 4 lod fpiritus.

4) Uti öpen eld i digel, tager det fnart

eld, fmålter med en angenäm lukt. men lemnar

et hårdt kol etter fig fom fvårligen förvand-

las til atka.

5) Uti retort dcflilleradt, kommer det förll

i flufs cell ger et lyrligt phiegma, ingen olja,

men til fiut uplliger et hvitt fuhiimat fom
häller lig flytande fa långe Retort-haUen år het,

ricn fedan cryAaHifcrar det fig, i Kctorten rc-

fterar en myckenhet kol. Detta fublimat fma-

kar och lukta- nulha loni Ben-:oe falt, löfer

fä
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fä Val i vatten fom fpiritiis vini, färgar Lac-
mus tinéluren röd och, fom märkvärdigt är^

prgeeipiterar metalliflka folutioner med fina fat-

iluida fårgor famt Jårn^vitriol fvart

6) Guld^folution blir af Gallåpie-fait, fedan
det i vatten är uplöll, mörkgrön och flåpper

efter hand et brunt pulver, fom år reduceradt guld»

7) Silfver-uplöfningeri blir brun och fätter

ivarmenet grått pulver, fom år reduceradt filfver*

8) QuicRfiifver uplöfning pr^cipiceras Pome*
rans-gul.

9) Koppar-folution ger et brunt fcdiment

10) Järn-vitrioi blir fvartj ju mera vatten

vitriolen är uplöft uti, ju fvartare blir bland-

ningen.

11) Bly uploft i åttickä fållen hvitt

12) Vifmut ger et Citron-gult prgecipitat

13) Molybden-fyra blir mörkgul utan at nä-
got fediment fåtter flg.

14) Platina, Zinck^ arfénic-fyraj tenn, co*

bolt och magnefium, ändras ej.

15) Kalk, hvlt magnefia, alun och tungjor-

dens uplofningar blifva ej decomponerade, men
af Kalk-vat;ten fäs et ymnigt grått pra^cipitat.

16) Af Salpeter* fyra förvandlas vart Gall-

åple-falt, dä det därmed efter vanlig method
tracleras, til focker-fyra.

§. 4. Det hvita praecipitat, fom mari erhål-

ier, dä Bly-ätticka fälles med Galläple-falt, kan
med Vitriol-fyra åter decomponeras, och man
får Gallåple- faltet i fin förra renhet: fom nu
Gallåple - infufion hkaledes fäller Bly-åtticka,

trodde jag pä en kprtare method kunna fkaffa

mig detta falt; men det lyckades ej, ty fedan

jag medelft ^itriol-fyra, (hade decomponerat
G detta
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detta pr^scipitat, fick jag mit infufiim gallarum
med lin naturliga adPcringerande fmak tilbaka.

• . Deftillerar man Gailåple med ftark eld, lä

fäs et fyrligt ej illa luktande phlegma, inret

oleofum, men til ilut uplbger famma flygtiga

falt* fom fäs dä Gailåple- falt deUillerasC^. 3. N:o5.)

och med iamma egenflxap. Det tyCKS häraf

följa^ at" fältet uti Galläple-inFuiion torut miaile

.\jara: ilårvarande, ehuru det ej pä den vanliga

Cryiialiifations-vågcn dårutur kan erhållas, eme-

dan det med något gumniölL eiier annat åmne
år fä noga forenadt, at utan en invårtes rö-

relfe eller jåfning det ej vill iKilja lig därifrån.

Ron och Amnårhmgar om Fliisfpats och

- Blyglans aniedmngar vid Cimbrishamn

i Skåne ; ^

Af

BENGT REINHOLD GEIJER,
Bergmafrare.

§. I. X^orlidne hoil i September manad, iia-

de -jag tih^ille at befe Gladfax och
Nobbelofs Socknar vid Cimbrishamn, hvareit

redan i förra Secu lo, men i fynnerhet frän 1724
til 1739, fiere ikrrpningar pa Blyglans blitVit

anlagde.

2. Ortens ojämna belägenhet med höga
jordtäckte kullar och länglbäckte alar, afllur-

nc med dju])a dälder, gcjr dcffa Socknar nog
olika den otiiga delen at Skåne. Inom 2 til

3 mils afiländ omgitves Gladfax af det höga
berget
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berget Stens-hufvud, af Andrarums ^Vlunfl^iffer-

brott och Elyglans-iliårpningar, 8.) ftmt

Liiiarums , Tomarps och Bonderums Fiots-

trakter, af Flokalk, Ahaniljffer, Orften, Lefver-

ilen och Sandften. (jåmior medföljande Car-

ta öfver Jårreiia och Albo Härad Tab. I).

3. Denne trakt hyfer det llörfla neder-

lag af Flusipat, fom ånnu pä något fiälle år

blottadt i Sverige och torde hånda i hela Norden.

§. 4. Bergarter och malmer hafva hår fä

mycken likhet med de Engelll^a Biygrufvorna

vid Derbyihire ^), at en noga underfokning

och fuliilåndig Mineral -Hiftoria Vmllt lämna
mycken uplyfning och fäkra anledningar, hvad
man i fiera affeenden borde hoppas om denna
befynnerliga, men hittils nog litet kånde bergs-

trakt»
^ Imedleitid och innan -detta arbete, fom

fordrar få mycken tid, underfokning och kolt-

nad blir verkftåldt, tager jag mig frihet inläm-

na en och annan anmärkning, författad pä ftål-

let under en il^yndfam refa och i en oblid års-

tid, hvarjåmte jag far anföra några underråt-

telfer om denne ortens Mineralogifka be-

fliaffenhet.

§. 5. Gladfax By i Jårrefta Hårad | mil

N W frän Cimbrishamn på S O Udden af

Skäne år belägen på en Landthögd, fom iäng-

fam.t fluttar af ät alla våderfirek i fynnerhet ät

S O och år omgiiven af flera höga jordtäckte

kullar, hyilkeupftiga 40 til 60 fot öfver jord-

ytan. Gladfax Hällar eller fä kallade Horfe-

hall (Horfeberg) ligger knapt mil S O ifrån

Gladfax, har jämn plan ofvanpä med lodrät

^
C 2 vagg

Prof. J. J. Ferbers Verfiich einer Oryl^tographie

von Derbyihire in Englandt Mletau 177Ö.
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vågg fåfom en mur mot Vefter af flera loo al-

nars längd och 35 til 40 fots perpendiculår

högd, ofver den dalens botten, fom delar Horfe
och Järrefta hallar.

§. 6. Deffe Måilar eller Berg beftä af en
ganfka härd, i tunna kanter halfklar, hvic eller

isgrå fandften, mycket lik en fingrynig torr

breda drumer och band af famma fandften,

fpåckad med aldeles klara rundade quartskorn

af knappnåls hufvuds eller fmå hagels fiorlek.

Deffe drumer äro en verkelig Breccia quarts-

ofa, ty quartskornen ligga hår pä afftänd in-

bäddade och omgifne af det härda limmande
åmnet, dS de däremot i all fandften rora hvar-

andra.

§. 7. Nyfsnåmde Sandften, fom fkild frSn

ht läge mera liknar hälleflinta och quarts ån
verkeliga flotsarter, ligger dock i horizontella

hvarf från et quarters til en fots mågtighet,

hvilka trappvis upftiga frän Yd\ev til Ölter

och formera de vackrafte affåttningar, til c :s

de flutehgen J mil frän Horfehall utilsjut? i

hafsbrynet. Hvarfven äro rämuade i flera Cl-

reclioner, hvaraf ftora hällar nedrafat i den lor-

ut nämde dalen, där de med lodrätt läge ned-
fänkte i djup damjord nog likna uråldriga berg*).

*) I Derbyfhire tr.lffar man ofta tlötslager, Ibm efter

deras nu varande I.'igc icke 5ro vägräta uran fl:upa

mer och mindre i jorden. Pä mänga ft.Ulen Sr tlot-

fen tvärt afbrutcn, i"å at nngre klytter fkjuta i hog-
den, andre ligga djupt neciirortade i dalar. Derta
ar orfakcn, livarfore den liogJ.indre delen af Per
byihire (Peak) förekommer en ovan, mera Ii en
bergstrakt af oformliga klippor in någon flotstrakc

quarts. Den genomfattes

§. 8.
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§. g. Vid foten af Horfebergets Veftra fi-

da, där man genom des lodräta affkårning låt-

taft kan underfoka hållens befkaffenhet, äro pä
flera ftällen fprickfyllningar med ftörre och
mindre mägtighet af derb, hvit och ametiftfår«

gad flusfpat, med inftrödde blyglanstärningar.

En myckenhet Quarts-Cryftaller lo. 3) vin-

kelrätt affkurne mot den lodräta bergväggens

plan tycktes vifa, at branten upkommit genom
en llor fpricka, hvars direäion varit jämnfi-

dig med bergväggens längd. Horfehall har pä
fodra delen fprickor och råmnor, fylde med
mångfärgad flusfpat och hvit blyglans blandad
kalk^at» Berget är hår mera afnött, utfrätt

och af mindre hogd ån Norr ut. I denna fo-

dra delen af hållen hafva flera fmä obetydeliga

förföknings - arbeten fordom blifvit indrifne,

där man träffat fpridd blyglans af | til i alns

mägtighet; men det angelägnafte och mäft up-
lyfande arbete, at vid foten af bergsvåggen
med ftoll-ort pä djupet öfvertvåra de här va-

rande blyglans och flusfpats gängar, har få godt
fom aldeles blifvit förfummadt. Hvartil dock
underliggande dalen lämnar tjenligt vatten-

aflopp.

Utom detta flåUe åro ock anledningar til

blyglants träffade i lika gängarter N O frän

Gladfax vid Bafl^emöUa, och i hafvet där nära

vid Ikal man i lungt vader fe mägtiga, fvart-

grä, ftäende Ikifferlager, fom fortfätta lip til

C 3 landet.

Men nar man nogare gifver akt harpa, finner man,
at deffe flotfer i början, få val fom alla andra, blif-

vit danade vägråte och at deras nu varande beflvaf-

fenhet bor tilfkrifvas fednare förändringar, Confr,

Fekbers Oryktographie von Derbyfhii'e.
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landet, där de betåckas af fandkuliar, men års-

tiden hindrade mig denne gäng at iiuiom

erhäila tilforlåtelis^ kunOuip. Ej jängt tråii

Andrarums Alunn<ifferbrott vid Andrarums
Kyrka, hafva i fordna tider ni:r^ ""irpningar

blifvit arbetade efter blyc^lants. e prof-

ftuffer jag fett härifrån är flusipacca aiåd biy-

glantfens följeflagare '"9.

9. Den fondfien fom vid S O delen

af SKÖne är blyfurande, utgör dtt underiia Kin-

de lagret af Skånll.a liotferna och fortfåtter be-

tåckt med Fiokalk och Aiunfkifftr vida om-
kring i Skåne. At nakne llmdllenen förr va-

rit betåckt med lerlkiifer, hvil.Ken genom väld-

hnmia. förflöringar bliivid bortflNÖigd, tyckte

jag mig linna vid Gisiöf, dår ånnu fmå käpor
och lameller af Gdffer funnos anväxte på land-

jlencn. Uti Hardeherga Itenbrott vid Limd
träffas fandften af aldeles lika hårdhet med Glad-

fax

*) I England vinnns birm. Imer uti gängnr, fom of-

vertviira lionzontellu iager, af kaikften, iVarc iedkif-*

fcr och funcHlen Uti fandfren, fom beltår af invX

rundade quartskorn, ho dede g^mf^ar i fvnnerhet
Sdlc. Berjjarterne vid de Kngellka blygnirvorna
fora Cryllallifbrad iluslpac af fiera tar;;^.r, hiyerts,

blende, m. ni. Dnishijlen Aro fylde med Qliarrs-

Cry<laller och en (In-dbJandad lera och dtMina om-
p;ifver Hora blyy;huUs- och fiiisfpats-lHcken. En
del gAngar fora i dagen Gaiinjcja, blandad med
bly ockra och pä mera djnp derb blyglai;.,. Hvit
Kaikfpat ut-gor på fumliga iKdlen egtntelic:a g;ini;-

arten. l''i':;tREKS Orykto^^r. (i. Jaks al)liar?dlii!:ii:

u ber die lileyiivriihen* zn Vend Hiil in Scliorrlard,

lvampp;iil ill ('iinibcrlai-.d, M ii ksv/orch ifi ^'crby hiie.

j. FoKSTKR Cataloguc des Miir;eraiix. Om d<"rra

j.imnf(>res med mina anmiirkniniiar vid Horfelialls

och Gislofs bly-aavisiiingar, linncr man nog ét\ cr-

e:;.src.imriKire.
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fax hallar, men hvarken hår eller vid Hårde-
berga finnas ftenvandiingar , hvaraf de öfre

Kalk- och Skiffer-floarne öfverflada.

§. 10. Vid Horfehall har jag funnit följande

mineralier:

1) Kdkfp^at hvit, mjölkfärgad, fpåckad med grof

och nntårnig blyglants. Kalkfpaten, fem
ibland utgör gångart for blyglantfen , fitter

anvuxen vid fandften, tåt fom hålleflinta,

2) Flusfpat a) hvit, mer och mindre halfklar.

Ju mera ftenen år ofärgad ju fvagare phos-

phorefcerar den, och nalkas i denna egen-

fjkap fluteligen den hvita halfklara frän Båt-

grufvan vid Yxfjö i Nya Kopparberget, fom
dä den upvårmes aldeies icke lyfer,

^) Ljusgrön och fjogrön (oägta Smaragd och
Aquamarin).

O Ametiftiårgad , klar, phosphore-fcerande.
d) Violet eller mera fallande i blått och mörk-

blå med ljufare ränder och flackar tåt och derk
Denna variation år af hka förhållande, fårg,

tyngd och hårdhet med den Engelfiva

Flusfpaten (Blueftone) från biygrufvorna vid

Derby, Matlock, VVinfter m. fl., hvaraf de

vackrafte fvarfvade och flipade arbeten, Va-
fer, Dofor rn. m. förfårdigas.

O Cryftalliferad 1 Cuber och Ociahé drar. Ocla-

hédrarne äro befynnerlige, då de fönderfiås

finnes innerlla kärnan beftä af mörkblå eller

Ametillfårgad fiusfpat, då dåren lOt den yttre

delen år ljusgrön. Ibland träffas Oclahedrar
hail--genomlKinlige, fanimaofatte af en mängd
fmä Cuber.

C 4 3) 2js^'^^^^'

'-) Grav. fp. pä rena Ilycken har jag nilan funnit ga

ofver 3,1500.
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g) Quarts^CryftalUr med fexfidigt prisma och
pyramid.

d) Vattenklara.

^) Hvita ogenomfkinliga.
t) Gula oågta Topafer.

Anfkjuta öfver alt i fandftenens fprickcr och
drushål (§. 8).

4) Svart forftenad järnhaltig krjkiffer med ra-

fliga löfnor (mom. 7.) fxnnes ofta ibland kalk-

fpaten och blyglantfen vid Morfehall. Den
Imålter i ftark hetta, dragés efter upglödgning
af magneten, blir efter raftnir.g tegelfärgad

och förlorar 5 proCeat i tyngden.

5) a) Blyockra hvit, mör eller förltenad om.gifvep

b) Blyglantferna fom finnas groftårnige, fmå-

tårnige och fjållige.

Anm, På blyglantfer fä väl frän Horfehall

fom Jacobsgrufvan vid Gislof har jag anftålt

flera prof. Blyhalten pä ren giants går til 7(3

å 72 proCent; men Silfverhalten icke ofver J
lod per Centner. Blyglantferne frän Derby-
fhire ofverensftämma med delTa bäde i bly- och
Silfverhalt,

6) Sandften^ Gladfax hall af finare och gröfre

gry 6, 7. 10. i). Denne har vid hafs-

ttranden genom vattenfqvalp blifvit afnott

til renafte pärlfand.

7) Samman^yttrade fioiartcr $ch mahner af kalk-

fpat 5 afbrutne kantiga fkifferkortlar och
blyglants har jac på flera lUilen tr..ffat i fall

klyft vid Horiehali.

§. II. Gislot i Nöbbelöfs Socken ~ mil

S V frän Cimbrishanin. Samnua fandllensla-

ger, fom jag turiit vid Horfehall bcH^rifvit,

äfvcn vid tiislöi fiusfpat och biyglants fö-

rande \
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rande, men lagrens ringa högd öfver Öfter-

fjöns horizont tycks dock nog afräda at hår

anlägga grufarbete. Icke defiomindre och tvärt

emot Naturen, hafva fordom pä detta ftålle 3
blyanvisningar varit arbetade, under namn af

Abraham, Ifaacs och Jacobs gängar eller Guld*
hålet, gamla och nya grufvan. Skärpningarne
ligga pä 300 famnars affländ frän hvarandra.

pen djupafte ftal vara nedfånkt 7 famnar. Bly-

glantfen har ibland haft | alns mågtighet, hvil-

keti dock af infallande klyfter blifvit förtryckt

och affl^uren. Grufbrotten ligga helt nåra
Öfterfjön, allenaft några fot öfver vattenbrynet.

Vattnet frän hafvet har inträngt genom klyfter

frän fjöfidan. Vid fKårpningen Jacob har un-
der gråfning i damjorden träffats blyglans i

klumpar, omgifven med hvit blyockra utan ät-

följande bergart til 12 Skeppunds tyngd Helt
nåra Cimbrishamn vid gamla Skantfen, ej långt

frän hafsftranden, fitter blyglants på flera ftål-

len infprängd i flusfpat. Damjorden ar öfver

alt genomfatt af dylika arter,

§. 12, Gislöfs ftårpningar hyfa följande

rnineralier

:

i) Kalkf^at lika med Horfehall (§. 10).

^) tlusfpat d) hvit, blekröd med Smaragdgröna
fläckar och ådror finnes i myckenhet pl de
gamla hvarphoparna. Slipad eftergifver den
i fägring icke den Engelfl^e frän Derby,
Cryftalliferad, Cubiflc och Oftahédrifk, gul,

grön, rofenrod, violet, halfklar och ibland

aideles genomd^inlig. Ocflahédrarne fom åro
klare och ofårgade, beftä af 8 likfidiga tri-

C 5 änglar.

*) Skånfka Bergm. Relät,
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änglar. För ni[ /a är fcdan har jag funnit få-

dana klara phosphorefcerande Flusfpats Ocla-
hédrar, ganfica rediga och utan at vara an-

våxte, vid Forhoppiiingsgrufvan i Animfi-ogs
Sockn på Dal, och är'i6rmodeligen den klara

ofårgade Oclahédern, fom namnes i Cron-
STEDTS Mineralogie (§. ico. ; , frän et af

defia Hållen.

Anm. Under mit viftande i Köpenhamn
förlidne höH: fick jag fåker underråttelfe, at

flera tunnor flusfpat blifvit förde frän Gislöf
öfver til I3annemark, at förfökas vid den i Kö-
penhamn inrättade ägta Porcellins - Fabrique.

Flusfpater nyttjas mycket i Tyfldand fåfom til-

fats för ftrångflytande malmarter, ja det gifves

grufvor, hvareft man endail; bryter flusfpat, at

fålja fäfom flufs vid fmåltverken. Kopparflaf-

rar kunna ofta, i anfeende til fln ringa halt och
åtföljande fega Icråmne, icke renas genom vafk-

ning; men med tilfats af Flusfpat kunna d^

fmåltas ladane, fom de upbrytas och kopparea
utbringas med fördel. Bergs -Rädet Rixman
nämner i fm Järnets Hifloria, at flusfpat til en
liten del inblandad, äfvcn kan nyttjas lafom til-

fats emot iirängfmäite och quartsblandade järn-

malmer, och at järnmalm inblandad med fius-

fpats korn frän fan d backen i Norberg brukas

i denna Bergslag til llällets upflsärande, dä det

af härdfmålt quarts vil gyttra igen.

3) BIyf;;l:ii!rf u) Cryflallifcrad, fom är fä allmän

vid de j^ngeUka blygrui\ orna i Derby ^ pä

Harts, i BOlHiien och Ungern linnes dock
mig

*) Lidiophvkciuni Boiiiiaiiuui* Pjap:ae 1-72, pai;. 97,
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rnig veterligen ^] pä något ftållc i Sverige

mer ån vid Gislof. Dar linnes den i myc-
kenhet. De Cryftalier, fom jag på ftåilet

erhållit, åro anfliutne i Ciiber med alla foli-

^da vinklarna afhuggne verticalt mot cubens

diagonaK hvarigenom upkommit en I4:fidig

manghoriiiEig
,
Decatetrahéder) af 6 fyriidig^

Gch 8 trendiga planer. (Se fig. Tab. I.)

b) Gislöfs oiiige blyglantfer
. äro af lika halt'

och utfeende med de förut bePririfne. (§. to.)

Ibland iitter blyglantfen i röd och hvit ipa-

tig Stalfiein.

4) Zinkblende ha!f durkfigtig och rödgul, fin-

grynig retraftorifl{ jernmalm och fvafvelkis

iörefalla ibland vid Gislöfs blyfkårpningar*

Af GallmJja fran Gislöf och; Jacobs grufvan
- har pä prof blifvit tilverkat 'iiiåirmg^ hvaraf

et ftycke finnes i KongL Bergs-Coliegii Mi-
neral-Samling "^0. Om detta varit v.erkelig

Gallmeja eller den gula haifklara Blenden^
vet jag icke. Gallmåja har m^an mycken an-

ledning at foka i Fiotsberg, atminfione ut-

gör den iiora Flötstrakter vid Tarnovitz i

öfra Schlefien och vid Iferloh i Grefikapet
Mark.

§. 13. De förfta under råtte! fer man har om
Cimbrishamns blygr,ufvor åro omkring 1687, dä
€n blyglantsgang uptåktes helt nåra in vid Sta-

den. Denne med nägre anvisningar vid Gislof
"upiMrptes något år 1690, imder Konung CARL
XI, viftande i Skäne, fom fjelf beiigtigade deffa

blymalmsbrotL Verket hvilade ledan til 1724,

aa

raox. Catalogue Syftem. du Cabiiiet de M. Davila
.

T. ik p. 387, 3S8.
K. Vet. Acad. Handl. 1741. 3 Qvart
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dä det äter uptogs frän odesmäl af Faöoren
Veduvar fran Chriflianftad och med -Intres-

fenter, hvilke drefvo grufvorna mycket lamt
och bortbrände uti illa inrättade fmåltningar

f af blyhalten» Villervallan råkte til 1737, dS
IntrelTenterne befloto, at med alfvare drifva bly-

verket. De införfkreivo därföre frän Saxen
mot dryga vilkor en Bergsförvaltare Christiam
Lorentz med 10 Tyfka Arbetare. Förvalta-

ren inledde Intreffenterna i koftfamma Hytte-
bygnader. Bokverk, Vafkverk, Dammar, Vå-

ningshus m. m. vid Ba{kemölla , och anlade,

tvårt emot Bergm.åftarens råd, otjenliga och obe-

tänkta Grufve-fårfök, hvarigenom Intreffen-

terne utmattades, Bergsförvaltaren affkedades

och Blyverket kort därefter uphörde, fedan 12

Skeppund bly blifvit tilverkade af fofrad malm
ur Gislöfs hvarphopar *).

14. Af hvad jag i korthet fatt anföra,

finnes, at inga deciderande förfök ännu blifvit

gjorde i denna malmtrakt, at ortens minero-

graphidsa belkaffenhet ännu ej är fullkomligen

utredd, och at blyverket blifvit lämnadt öde,

ej genom Bergarters och Malmers ftrangfmält-

het, utan genom oordenteliga fmåltningar och
grufarbeten, IntrefTenters oenighet och förha-

ftade kortfamma byggnader.

§. 15. En blygru fva fl^ulle kuruia anfes af

föga betydelighet i Skåne, där kolen hlifva fil

dyra til Metallens utfmaltande; men utom de

goda anledningar mnn har, at Skäne frairideies

torde upvifa lönande ilenkolslager , kunna äf-

ven blyglantlcr, fom ej äro lur mycket berg-

blan-

*) Skäiillwa Bergmifl. Rclat. frän 1724 til 1740.
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blandade, utan föregående fmåltning nyttjas til

glaferingar, hvarmed ftark handel drifves i Me-
delhafvet frän blygrufvorna i Sardinien och
Frankrike För öfrigt år fjövägen til Ble^

kingen och Pugevikshamn, dår bäde ftrömfall

och nödig kol-tilgäng fkal finnas, icke öfver

6 mil ifrån detta ftälle. I England fmåltas bly-

glan tfer fållan med trådkol, det fker gemenligen
i vindugnar med ftenkoi, men pä de orter där

ftenkol ej finnas i erforderlig myckenhet, be-

tjenar man fig af en fort vindugnar (Cupol-
ofen) uti hvilka med bränntorf eller ved nå-

ftan alla fmåltnings- och fegerarbeten kunna
förråttas f).

Foramen ovale in fept auricular. Cordis

funnet bpet hos en ålderJligen mennijka;

jåmte anmärkningar dårom;

Af

AND. JO H. HAGSTRÖM.

Det år bekant, at et fofter, uti moderlifvet in-

neflutet inom hinnor och vatten ,
ej kan

draga någon luft til fina lungor, hvarföre delTa

ej heller kunna emottaga och innerymma nå-

gon mångd blod från hjertat 5 ej heller år det

för fofter nödigt at bloden näkar luft i deras

iun-

*) Mineral-Rikéts Uplt. Stockholm 1758. §• 191.

•}•) Frans L. v. Cancrins Befchreibung eines Cu-
pol-ofens Frankfurt 1785, p* 4* K. Vet. Acad» Hand-
lingar 1781» 4:de Qvartalet. Bar» Hermei^ins
Jntr. Tal 1771, p. 50.
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lungor, emedan uti deras fpåda kropp endaft

circulerar den blod, fom förut i .modrens lun-

gor blifvit prgeparerad.

Dårfore har Naturen bered t en annan väg

for blodens omlopp hos fofler, genom en 6p-
ning pä ftiljo-våggen imellan auriculce pä hö-

gra och vånftra (idan (Foramen ovaU)'^ hvarige-

nom i fynnerhet den delen ' af bloden, fom
kommer ifrån Vena Cava inferior, kan gå di-

recl från högra inuti vän/lra finus och hjert-

orat, utan at förut behofva pafiera lungan.

Den blod äter, fom från Vena Cava fupe-

rior lättare tränger lig in uti fjeifva hjertkam-

niaren, drifves vid hjertats hopdragning in uti

Arteria pulmonaiisj men åfven där har natu-

ren gjordt en öpen gång til Arteria Aorta,
Diiäus Arteriofus kallad; få at lungorna ej hel-

ler befvåras af den bloden. Sä fnart åter fo-

firet framifödt börjar at andas , blir den vågen
|.^enom lungorna för bloden beqvåmare at lö-

pa, och den nämnde Canalen tilfiutes fnart, {mx
åndtehgen åfven Foramen ovale.

På en Q\'inno-kropp, af vid pafs 40 ars ål-

der, fom nyttjades vid Anatomilka fccuonerna

lurllådes, har jag dock funnit detta Foramen
ovale öpet; aldeles lika fom det efter toller

finnes aftecknadt hos von Hallf.r i Fafc, IV
Jcon. Anot. Tab. i, allcnait proportionaliter

j\örre hos denna, fåfom fullväxt. Durtus Ar-
teriofus var likväl tirer vanligheten tillluten.

Man anfer gemenligen denna händelfe för

en af de fållfammare ; jag vågar likväl tro at

det ej fä lällan förelaller, och at detta häl of-

ta riägra är tramSt bhr öpet, Ityrkt därtil, dels

af llcre Audorcrs anförde händcifer, dels af

natur-
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naturliga oriaker. Bland Författare, fom fun-

nit detta häl öpet, iär jag i fynnerhet nämna
följande:

Thom. Bartmolin, har funnit det öpet

til 28:de året.

HABicot, til det Porde och bevifar at det

altid år oper til mer avancerad ålder, men at

Duåus aiter. inart Hutar lig til.

Marciiettis, har fedt det öpet til 25 år.

B. S. Albinus och Weitbrecht hos gam-

malt folk.

Hubert 5 har funnit det öpet pä mänga
gubbar.

Le Cat åter har hos minner ej funnit det

öpet tåiigre ån til . i5:de året, men utaf 20
Qvånno-kroppar fanns det 7 gånger öpet, (fe

Phibf, Iransatt. 1741^ N:o 460).

ViEUssENS och iMoRGAGNi hafva ofta fun-

nit det öpet. Och nyligare Hr Sacconi i

Comment, Bonon. Tom. VI. Således felar ej god-

känd Audoritet.

At detta häl år öpet, dä något hindrar

blodens lopp genom högra hjertkammaren, år

ej underligt, fSdant var tilfiåndet vid den hån-

delfen Barti-iolin anför at Veslingius fett.

Men vid de fiäfte händelfer år ej något fädant

hinder anmärkt.

Foramen Ovale år hos fofter mot vånftra

hjertörat tåckt med en valvula, hvaraf blodets

infiytande från höger til vånfter tillåtas, men
hindras at flyta tiibaka, emedan bloden i högra
Atrium Cordis, dä det år upfyldt, tilfluter den-

na lucka och trycker den emot kanten af hå-

let. Sedan barnet andats, fylles den vånltra

finus och auricula med blod ifrån lungorna^ fä

at
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at bagge Atria pä höger och vänfter blifva

lika uptylde, hvaraf denna lucka ockfa tilflu-

tes, at ej heller bloden ifrån höger genom det-

ta häl kan vidare flyta til vånftra fidan. Som
ingen ftagnation, ej heller nägon infardion,

ingen fuccus glutinans, ej heller troligen nå-

gon partiernas excoriation kan befordra deffe

delars fammanvåxning, utan endaft deras nåra

iåge och fammantryckning: (a år ej underligt,

at det nägra är dröjer.

Man har trott at de, fom hade detta fora-

rnen ovale öpet, fkulie kunna lefva utan luft,

faledes under vatten, m. m. emedan circula-

tion hos dem dä (l^ulle gä genom denna öp-

ning, utan at bloden behofde paffera lungan.

Det år för famma orfak man inbillat lig, at det

borde vara öpet pä dykare: hvilket fel i fyn-

nerhet Deusing infört bland mänga flera mot
en fann Anatomie ftridande upgifter.

Af det, fom ofvanföre anfört år, huru val-

vula foraminis ovalis tilflutes och hindrar blo-

den at gä den vägen, då vånflra atrium är

fyldt af blod, fes klarligen, huru felaktig den-

ne tanke år. Hvilket ånnu mer beviies af

Littre's håndelfe, fom funnit detta häl ö-

pet pä en 20 ä 22 års mennifka, fom detta

oaktadt drunknat (^Hiftoire dc tAcadgmie dt

Partf 1700, Obf. 13).

Om ockfå bloden kunde, hos en til åren

kommen mennifka, gä genom et öpet foramen

ovale, få kundeden dock ej långe lefva under

vatten eller utan luft.

Luften år ju utom detta pä fä mänga andra

fått oumgångelig för mennifkokroppen. Såle-

des kan toramen ovale hos en fullvuxen Um-
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na bloden genomfart, eller meddela forjmJga at

lefva utan andedrägt.

Hos et helt nyligen framfodt barn åter för-

haller detfig annorledes, dar är, utom foramen
ovale, äfven duäus arterioius open, geaom
h vilken al tid mycket fl:(5rre del blod ioperj

circulation har ej långe (kedt genom lungan,
år fåledes ånnu mera van vid den förra vågen,
hvilken ockfä mycket lättare då ä nyo öpnar
fig5 bloden har åfven ånnu förmåner i behåll

af den luft, forn den i modrens lungor fatt

näkasj hvarfore de ock ftundom några timmar
kunna blifva vid lif, faft luftens inandande
dem betages.

BoHNius anför dårpä 2me håndelfer (GV-.

culus Anatomico' PhyfioL fäg, '^Sj om 2:ne barn,
forn ftrax de föddes blifvit i jorden nedgråf-

de och betåckte, men dock bägge lefvande up-
tagne, det ena efter 7 timmars tid.

Tillåggning vid föregående Ron;
Af

OLOP AF ACREL.

T Ttom den bekanta och af alla Phyfiologer^ erkände Theorien om blodens omlopp i

foilret, medan det år i moderlifvet; har Herr
Auftor okat antalet af de Herrars airmlrknin-
gar, forn funnit Foramen ovale öpet pä äl-

dre perfoners döda kroppar, med en dylik håii-

delfe hos en, til 40 ars ålder kommen död
Q}'inna.

© Troli-
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Troligen händer detta oftare, fom ock Hr.

Sabatier yttrat lig, falt ån det icke altid blir

uptåckt, efter döden.

Ofta torde denna omftåndighet vara en huf-

vudfakeligorfak til chronifKhjcrtklappning, famt

fvaga och ojåmna puls-l]ag. i lynnerhet, har

jag mifstånkt denna orfak hos barn, Ibm från

fpädafte ären, haft en håfvande bultning i hjer-

tat, nåftan intil des de blifvit fullvuxne ; men
fedan fmåningom, lyckeligen blifvit därifrån

fria. Om valvula Euftachii med tiden och
af fkårpor utnötes, fä at den af blodets pä-

drift brifter, hvilket Lobstein icke hållit omö-
jeligt, dä kan famma fvåra hjertbultning up-

komma, ända fram i manbara åldern. Veneufa
blodens fördelning och intrångning ur högra
aurikeln i Atrium finiltrum

,
genom Foramen

ovale under hjertats Syliolifl\a adion, äikar i

famma tid den fenares vidgning i nSgon m.Sn;

hjertats alternativa rörelfer blifva dåraf ofull-

komliga, och hjcrtat forfatt i darrning, mer
eller mindre. Når detta hos barn med tilta-

gande ären återvftnder, har förenämnde valvel,

förmodeligen hunnit iladga hg, at motftå blo-

dens påträngande. Ämnet är värdigt, audo-
riferadt och uplyfande, få d det, i min ranka

fortjenar et rum i Kgl. Vet. Acad. Handlingar.

BLOM^
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BLOMSTER^JLMANACH i Vejler^

Gbthland ifrån j/j^ ^iSj;

Framgifven af

CLAS BJERKANDER.

Ar
Tuffilago Corylus Galanth. Ornitihog. Ribes li-

farfara» aveilana. nivalis. luteum. va Crifpa.

12 Apr. 22 Apr. I Maji. 4 Maii.

17 - QO Apr.0 Jr 8 - -

10 - 10 - -

I 761 18 - TO - - QO - - I - -

1762 23 11 - 17 - 10 - -

^7 r T - -

Apr.

TO - \0 - mX. Å •

1764 0 6 - - 12 17 - r 16 - -

1 76t lo 14 2Q - - J7 -

1766 14 10 - - lo ic; - -'0 14. " ^

1^67 0
8 8 - - 12 26 - - 16 - -

1768 10 ** " 11 - - I Maji. 6 - -

1769 25 Mart. 4 19 Apr.

1770 25 Apr. 29 - - Il - -

I77t 28 27 7 Maji. 17 - .

1772 J4 24 -
- 15 24 Apr. 23 - .

1773 lo IQ - - 5 12 - * 6 - -

X774 14 31 Mart. 30 Mart. 14 - . 2 - -

1775 7
28

I Apr. 12 Apr. 22 - - 27 Apr,

24 - -1776 Mart 30 Mart. 23 Mart. 18 - -

1777 4 Apr. 4 Apr. 7 Apr. 26 - - 4 Maji.

1778 23 10 - - 21 I Maji. 10 - .

1779 25 Febr. 24 Febr. 25 Febr. 30 Mart. 7 Apr.

1780 21 Apr. 21 Apr. 19 Apr. I Maji. II Maji.

3781 30 Mart. 30 Mart. 5 24 Apr. 24 Apr.

1782
1783

5 Apr. 8 Apr. 30 Mart. 19 - - 12 Maji.

3 6 - - 3 Apr. 13 . _ 29 Apr.

1784 22 29 - . 17 6 Maji. 18 Maji.

1785 21 I Maji. 18 2^ Apr. 2i - -

Åt
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Anemone Betiila Populus Primula Anemone
hepatica. alnus. tremula. veris. nemor G fa.

Apr. 12 Apr. 20 Apr, I q Maii. s iMaii.

1759 29 -
- 16 - -

j 2S - 16 - - I - -

1760, 16 -
- 12 - - 30 - - I^ - - 6 - -

1761; 20 - - 8 IMart. 16 - - 2 - -

1762 24 - - li - - 9 - - — —

1763 23 -
- 19 - - 20 Apr» 10 - - ^ - -

1764 2 Maji. 29 Mart - -
D 1 7 Apr,

Maii.1765 23 Apr. 8 Apr. 22 - - 13 - -
J

1766,16 - - II - - 23 - - 1 - - 30 Apr.

1767 8 - - 10 - - 30 - - 20 - - 27 - -

1768-16 - - 20 - - 8 - - 19 - -
3 i^'Iajj«

1769 17 - - 8 - 23 Apr. 30 Apr. 26 Apr.

1770 28 -
- 29 - - 4 ]\iaji. 16 Maji. 7 Maji.

1771 6 Alaji. 6 I\Iaji. 6 - - — mm 8 - -

1772 25 Apr. 27 Apr. 8 - - 12 - -

1773 6 - - 16 - - 6 - - Ö " " 16 Apr.

1774 13 -
-

3 " " 4 - - 6 - - 28 - -

1775 7 -
- 4 - - 28 Apr. 8 - - 24 - -

1776 "T

1777 11 - - II - - ^^I Maji, ID - -
3 I\Iaji.

177S 25 - ! - - 2 - - 13 - - — _

1779 19 I\Iarc. 7 Mart. 10 Mart. 16 Apr. -5 i\lart.

1 780 19 Apr. 20 Apr. I i^.Iaji. 12 l\laji. 2 Maji»

1781 1x8 - - I - - 22 Apr. 4 - - 21 ApK
1782

1 9 -
- 10 - - 20 - - 18 - - 30 - -

17S3 12 - -
7 - - U - - 5 - - 18 - -

1784 3 Maji. 30 - - 6 Maji. 10 l\laji.

1785 2^ Apr. 30 - - I - - 14 - - 30 Apr.

Är
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År
Ulmus Caltha Prunus Tulipa Pyras

Campeftr. paluftris. padus. Gefneriana. malus.

> /JO 7 Maii. 10 Maii* 22 Maji» 19 Maji,

^ /Dy 10 7 - - TO os» - -

T
J. ^ uu* 16 - - 2'^ - -^3 20

1 761 16 - - II - - IR - -

7762 II - - - - 22 - - 17 - -

T 76^ 0 7 - - 21 - - 21 - -

T76a1 /u^ 2^ Aor. 16 - - 24 Maji, 18 " -

1 / 1 Maji» 29 Apr. 22 - - Q Tiin. 20 - -

1766 II - - 30 - - 20 - - Maji. 25 - -

J767 4. - ' 10 Maji. 26 -
- £ JUD, 8 Jun.

1768 ^0 Apr. 7 - - 21 - - 27 Maii. 20 Maji.

24 - - 2 T Aor. 26 - - 24. - -

1770 18 Maji. 29 - - 22 2^ - - 14 Jun,

I 771 IQ - - 17 Maii. 26 - - 6 Tun. 4 -
-

1772 II - - II - - 8 Jun. 8 - - 16 - -

^ / / O 12 - - 21 Maii. 2^ Maii. 27 Maii.

T 774. 10 - - A - -
T"

14. - - 21 - -
-r

24 . -

T 77^ t - - I - - 8 - - 2t - -

1770 2R Apr. f: - - 22 - - I Jun. I Jun*

Ull^ L L L
21 - - 30 Maji, 30 Maji.

1778 I Maji. 8 - - 19 - - 30 - - 3 Jun.

i 779 25 Mart. 7 Apr.

8 Maji.
29 Apr. 22 Maji.

2 Jun.1780 4 Maji. 24 Maji. 4 J^i"-

I78I 22 Apr. 28 Apr. 15 - 31 Maji. 25 Maji.

1782 18 Maji. 4. Maji, 24 - -
. 4. Jun. 9 Jun.

1783 24 Apr. 27 Apr. 12-- 23 Maji. 19 Maji.

1784 2D Mp.ji. 15 Maji. 27 - - I Juu. I Jun.

1785 14 - g - - 2 jlän» 8 -
- I© - -

År
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Ar
NarcifTus

Po e ticUS.

1758
1759
17Ö0
1761
1762
1763
1764
17Ö5
1
766 '20 Maji.

1767^22 - -

' '25 - -

15 - -

20 - -

27

7

1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777

Jun.

24 Maji.

21 - -

23 - -

1778
I

26
29 -

^779
1780
1781

1782

1783
1784
1785

Jun.

Maji.

14
I

20

28 - -

IS} - -

29 - -

2 Jun»

Juniperus Secale Lilium
cr\T^ rn m n 1 cV^L/i j liXJ u 1 i 1 3

.
cereale.

I Jun. 18 Jun.

6 - - I u

4 - - T 1

31 Maji. T r
*-0

4 Jun. r r

I - - 21

20 Maji. 2^3 30 Jun.

23 - - 1

X

4 Jtil.

20 - - ö - -

25 - - IS 13 - -

3 J^i". 16 Å f25 Maji. 26 Jun.

8 Jun.
t' 1

4 - - 21 Jul.

13 - - 27 5 - -

29 Maji. Q 21 - -

30 - - 10

31 - - 7 19 - -

30 - - 11 29 - -

28 - - 18 4 Jul.

30 - - J9 I - -

16 - - 1 [ 23 Jun,

15 Jun. 2 4 Jul.

25 ]\Iaji. 9 28 Jun.

I Jun. 21 10 Jul.

21 Maji. 13 IS Jun.

7 J"n. 24 Ö Jul.

II - - 28 I - -

Ar
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Är
I
Vår-Sädet. Rågen mogen Höft-Sådet

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767"

1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
i 776
1777
1778
1779
1780
3781
1782
1783
1784
1785

20 Apr.

24 - -

26 - -

- -

28 - -

26 - -

6 - -

20 - -

17 - -

23 - -

23 - -

[9 - -

30 - -

6 Maji.

27 Apr.

lö - -

9 - -

18 - -

12 - -

(7 . -

27 - -

31 Mart.

24 Apr.

25 - -

12 - -

II - -

4 Maji.

26 Apr.

8 Aug.

i:

:

8 - -

5 - -

2 - -

1 - -

8 - -

30 Jul.

13 Aug.

15 - -

4 . -

7 - -

17 - -

31 M
3 Aug.
2 - -

I - -

16 . -

10 - -

30 Jul.

9 Aug.
25 Jul.

22 Aug.

4 " "

2? - -

22 - -

21 Aug.
27 - -

26 - -

29 . .

20 - -

25 - -

23 - »

6 Sept.

£9 Aug.
12 Sept.

25 Aug.

23 - -

23 - -

31 - «

II Sept

1 8 Aug.
20 - -

1 Sept

22 Aug,
I Sept.

24 Aug.

23 - -

25 . -

24- -

10 Sept

18 Aug.

3 Sept

3 " -

Föregående anmärkningar utvifa, at är 1771

blommade orterna i anfeende til den kalla vä-
derleken, fent, men 1779 mycket tidigt Tus-
filago farfara florerar meråndels omkring den
12 Apr. 5 men 1771, mäfte hon därmed upfl<.juta

D 4 tii
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til den 28 i famma niånad. Anemone hepa-

tica har efter 28 års obfervationer aldrig hållit

in biläger uti annan månad > men 1771 nrades

det den 6 Maij.

I5ran år 1763, åro obfervatipnerne gjorde

ö^"er Ti ad och Orter, fem årligen p5 et och
fainna fiålle vuxit.

Tull51ago ferrara har utv.Tnt Vårens begyn-
nelfe, de andra Sommare;! och Colchicurn au-

tumnaie Höftens ankom ft.

Som ftörfta hettan olika tid om Sommaren
infaller, enligt ioijande Tabell: la m.alle de ör-

ter, fom i de månader florera, därefter O.ynda
fig med blomflringen.

n
Ar A4^narl ThermnmPfern
1770 Jul. 28 27 grader.

1771 27 30 - -

1772 29 27 - -

1773 21 27 - -

1774 28 30 - -

I77J 24 31 - -

1776 24 29 - -

1777
1778-

Maji 29 27 - -

Aug. 20 30 - -

1779 7 29 - -

1780 Jul. 31 - -

1781 3 32 - -

17S2 28 - -

1-83 29 33 -
-

1784 9 30 - -

178)- 27 - -

Iin och famma CavTliis f^ngelliforniis, fom
ärligen ilär i varmt rum. iiai" l61jande dagar

b-^mmat.

1775
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1776
17-77

1778
1779

Ii Mart. 1780 19 Mart.

27 - - 178 1 14 - -

17 Febr. 1782 14 - -

14 Mart. 1783 28 Febr.

13 - - 1784 14 Mart.

Af

c. P. THUNBERa

At noga och utforligen befl^rifva hela Ört-

flågten n-icd alla uptåckte arter däfaf , bi-

drager otroiigen mycket til växternas fåkra

kännedom och botaniilca Vetenftapens tilväxt.

Sedan min vån, Herr Mag. Jonas Dryan-
PER ifrän London, är 1784 infändt bell^rifning

på Albucfe örteflågte *), hvaraf de måfta, om
ej alla, fpecies våxa i Africaj uti des torra

fandhedar, och jag haft tilfåile, under mina re-

for pä Goda-Hopps-udden fe och granfka deffa

Lök-våxter; har jag trott det icke vara Kongl.

Vet. Acad. obehageligt, elier for botanifka ve-

tenfkapen onyttigt, om jag infände ytterligare

befkritningar på Albucce fpecies , famt fadana

anmärkningar vid de förra, fom ej kunnat gö-
ras annorftädes, än pä de orter, dår deffa örter

växa vilda.

SSiedes får jag den åran at tillägga:

i) Vid Albiica major: at den vdxer vid Sal-

dana bayen och andra fläilen, altid uti fandiga

^) S« Kgl. Vet Acadt Handl. for är 1784, p.

D 5 fält;
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falt; åtnhkjmmjr i September och följande må-
nader. Örten blir på några ftållen af en alns

hcgd och på andra, anda til en mans långd.

S^ftrn uti Örten är vittenakrig och feg. Hot^

tpnonerv.c^ fom vandra, nyttja ftjelkama håraf,

at hålla i munnen och at fuga därpå: för at

under hettan och i brL^ pä vatten flacka tor-

ften cårmed.

2} Vid Alhucd minör: at den växer uti Sal-

dana bayen med den förra och på några fä an-

dra ftållen, alrid på fandhedar 5 den tkmvuir uti

Augufli och September. Scapus år af en fots

högd och dårutofver.

3 Vid All>u^a fafiigata : at den vixir hår

och dar nåra den å, fom kallas Verloren Vai-

!ey. uti Roggeveld. i Hantum, och uti Carra
under Bockland; den hkmmar i Oclober och
November. Utaf denna har jag funnit 2:ne

z-ärieteter, framit bågge rätteligen böra föras

under et fpecies; t>' den ena a fom jag fann

i blomma, aldeles utan blader, år pauciflora,

(a at fcapus ofta är uniflorus, oftaA bifiorus

och (allan triflorus eller qvinqve fiorus. Pe-

dunculi äro hår, de undre palm.ares och de cire

kortare, minft pollicares, alle hållande biom-

morna rått up. Scapus är fiiiformis, glatt och
knapt en fot hög. Den andra /3 har fcapus

tjock, fom en fkrjfpeniia, och blomm.orna ifrån

12 tii re, uti en racemus, fom år liundom pal-

maris, itundom af et hälft qvarters iångd.

4) Vid Altuca vifccfa : a t den vixfr i Hantum

;

den tlowmar uti Ödober och November.
Evitur tunicatus, ovo minor, valde librofus.

folia radicalia, plurima, linearia, apice fenlim

attenuato-acuminata, cenuiflime glandulofa,

f vifco-
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vifcofa, erefta, vix lineam dimidiam lata, fca-

po plus dupio breviora, palmaria.

^capuf fimplex, flriatus, villofo-fcabridus, flexu-

ofo eredus, pedalis.

Flores racemofi, plures, fubcernui.

Braciea ad bafin pcdunculi, lanceolata, acumi-

nata, concava, margine membranacea.

Pcdunculi valde glandulofi, cernui, braäea lon-

giores, pollicares.

Anthera lex fertiles.

5) Albuca fpiralis: petalis interioribus apice

fornicatis, foliis fpiralibus. (Vid. Tab. IL fig. i.)

Den vdxer aldraofverft vid topparna pä det fä

kallade berget Ribecks Caftel. Blommar uti

Odtober månad.

Bulbus år af en I^alTelnöts ftorlek.

tolia radicalia^ pauca, qvatuor circlter vel fex,

lineari-fiiiformia, inferne ereéta, mox fpiralia,

in adultiore planta flexuofa, villofo - fcabra,

fcapo breviora.

^captis fimplex, filiformis, flexuofus, apice nu-
tans, ihiatus, villofo-fcabridus, digitalis, raro

fpitham^us poft fiorefcentiam, unifioruSj ra-

ro biflorus,

Bracica lanceolata, acuminata,pedunculo brevior.

Anther<t tres tantum fertiles, filamentis tribus

absque antheris.

Bejkrif-
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Befkrifning ofver et nytt Svenfkt Nattfij^

Phatena Noclua Teiifera;

Af

GUSTAF , PAYKULL.

De flere redan bekante larfver af Lepidoptera,

fom uppehålla fig pä våra allmånna Tal-

lar (Pinus Sylvellris), fäfom Sphinx Pinaftri,

Boinbyx Pini, Noftiia Pinaftri, Geometra Pro-

fapiaria, Piniaria, och några fmårre, Ibm lefva

af barren, knopparna, kottarna och inom fjelf-

va de kådiga utväxterna, borde öfvertyga ofs,

at få tråd Jiyfa rikare inqvartering; och med
alt detta, hafva likväl få ånnu blifvit fåmre un-

derfökte, mindre förfarne Entomologer hafva

antagit för gifvet, at man ej kan famla mcnga
fpecies pä et träd, hvars fmala barr och kåd-

aktiga natur, ej tycks bjuda infefterna fårde-

les tjenlig foda. Hvad under då, om flera up-

täckter af detta trädets invånare ånnu faknas.

Bland fem eller fex Species Phaixner, dels

hittils fom larfver, dels i alla lina förvandhn-

gar okände, fom jag denna ocli förUdne forn-

rnar haft tiUållc at belkrifva, vil jag hår ci-

dart lemna hilforien af en enda, hvilken for

fina vackra iärger, bkle fom lart och nattfjä-

ril, förtjenar vår upmärkfamlict.

Man finner larfvcn (Tab. !I. fig. 3.) tämme-
ligen aUmån i Uplands Taiinu) n,ar i ju Ii i månad.

hUngdcn^ då han hunnit iin rätta ilorlek, ar i

tum 2I lin.

ByicUc?/^ il lin.

Fottcrnc äro lO, framfottcrne 6 rollfirgaJe, mel-

laniot-
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ianfötterne 8» och bakfotterne 2, gröna med
fotbladen rolifärgade.

Hufvudet är rundt, mörkare roflfårgadt, glanfande.

Kroppen flåt, naken, undantagande några få, här
och där ftrodda hvitaktiga hår, fom ej fynas

för blotta ögat 5 forfta ringen hornaktig glån-

fande. Giver alt år färgen gräsgrön, med
tre fnöhvita iinier längs efter ryggen, och
en vid hvardera fidan, hvars undre kant år

brandgul och i hvars öfre, andhålen fynas,

fom åro heit fmå, hvita, omgifne med en
ganO^a fin fvart kant. Tätt ofvanför föt-

terna år ännu på hvardera fidan långs efter

en gulaktig mera otydelig rand. Eller

Larva 16 poda, l^vis, nuda, viridis, lineis

tribus dorfalibus niveis, unaque laterali con-
colore, margine inferiore fulva. Subtus lineis

duabus obfoletioribus flavefcentibus. Capite

pedibusque anterioribus fubferrugineis.

I larivens ungdom, och innan han fifta gån-

gen ombytt fkin, är färgen något annorlunda.

Hufvudet år dä blekare, Yidolinien i Hållet för

hvit och brandgul, enfärgad ljusgul, och den
gröna färgen öfver hela kroppen något ljufare.

Deffe larfver äta mycket och begynna altid

vid fpetfen af barret, famt fortfara nederåt. Som
jag utan åtflälnad fäg dem förtåra barren af

de kädigafte qviftar, ville jag fprföka, om de

ej pä famma fatt, fom larfven til Tortrix Refi-

nana, fkulie tåla terpentin? hviiket, fom man vet,

eljeft är fä dödligt för alla infecler. Jag lade

derföre en af mina larfver uti en i Terpentins
olja doppad papperslåda, men förfta cgnabUcket
han ditflåptes, började han utfpy en grön faft,
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famt föka rådda fig med fiygten, hvartil fl-yr-

kan fnart förlorades. Inom tvä minuter var

han dod, åfven fom larfven til Nocliia Rumi-
cis, fom jag på famma gäng infl^pte. Vidrö-

randet af Terpentin år fåledes lika dödligt för

denna fom andra infecler, men blotta lukten

dåraf tyckes min larf nägot bättre uthärda; ty

inflåpt i en burk, fom ombanns med papper biodt

i Terpentin, och där en fluga af den llaika

lukten dog inom fem miinuter, lefde han dcck
hela tre timmar. När jag dä äter tog honom
ur burken, hade likväl framdeien börjat fvålia,

mörkna och bli paralytift, famt helt Ilyf. Icke

des mindre lefde han ännu hela tre dagar, ehu-

ru få fvag at han ej vidare förmådde åta.

Dä tiden til förvandlingen inftundar, fom
vanligen år i flutet af Julii månad och början

af Augufti, krypa larfverne i jorden, och göra

fig där lindningar af jord, fammanfållade med
filkesträdar. Förvandlingen til puppor fker nå-

gra dagar efter, och åro de bruna, coniike, med
tvånne fmä taggar i fmala ändan.

De puppor fom jag förvarade i min kam-
mare, förvandlades til Phalxner (Tab. II. %. 2.)

mitt i Januarii månad; men man hnner lått

at de genom värmen i förtid blifvit utkläckte.

Vanligen framkomma defla nattflyn ej förr åa
i Maij mänad. Deras befkrifning är denna.

Hufviidct litet, tryckt mot thorax, gulaktigt, ludet.

Ögonen bruna.

Sproten borllformiga, mörkbruna, något kortare

ån kroppen.

Palpi ganflNa fmä guliktiga.

Tun^dH gulaktig, llng fom halfva kroppen, up-

lindad i fpiiai.
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Thorax^ rikt kiådd med långa tåta här, fom fram-

före åro ofver alt gulaktiga, men ofvanpä

och pä fidorna, blandade med hvita och
brunaktiga.

Vingarne^ vid fidorna något nedbogde.

J)c ofre ofvd7ipa, fkiftade af röda, gulaktiga och
Ijusbruna fläckar, famt tvånne ftorre hvita

mitt på vingen, den nedre njurformig, inuti

litet gulaktig, den ofre åggformig, helt bvit;

bägge vid inra kanten iammanbundne med
en fin hvit linia, få at de tilfammans fä an-

feende af en långs efter klufven pil.

De ofre under^ den främre hälften gråaktig, vid

yttra kanten beflrodd med korta här, dea
andra hälften, rödgul.

De undre ofvanpS gråaktiga, vid bafen nägot

gula 5 under öfver alt rödgula, med en mör-
kare punkt och en uddig linia.

Abdomen grätt med korta hvita hår och några län-

gre, blekgula vid ändan.

Fötterne mycket ludne, rodaktige, med hvita

och blekgula fläckar.

Detta nattflys caraéler blir fåledes:

Phal. Noél. Spirihngvis, crilfata, alis deflexis

fuperioribus rubro, flavo brunneoque variega-

tis, telo longitudinaliter fifi*o, albo.

I en famling af infefter, fom mig i höffc

frän Tylkland blifvit tilfluckad, har jag fatt

denna Phalasn under namn af Nod. Porphyrea,

fom ingen annorfl:ädes finnes nämnd än uti

fiematifches Verzeichnifs der Schmetterlinge der Wie*

ner Gegenå pag. 83» N:o 17, och det utan all be-

fkrifning, hvarken öfver Phaten eller larfven,

fom fäges vara obekant. Man kan fåledes

omojeligen döma, om Auåorn med Porphy-
rea
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rea forftatt denna Phalien, fom jag, efter (it tyd-

ligafte kånneteken, kallat Nociua Tdifera.

Bejlirifning på tveiine Sven/ka Fijkar;

Af

BENGT ANDERS EUPHRASEN.

Når jag om höften år 1783 hade tilfålle at

bivifta, den uti Bohuslåndfka Skargården

hällne Trangrums-underfökningen, förekommo
ibland andra naturalier, 2:ne mindre bekante,

eller kan hånda aldeles nye Fifls-forter, hvilke

finnas forvarade uti Alftrömerlka Mufeun^., den
förre under namn af Gobius Ruuthenfparri, och
den fenare, af Cottus Bubalis. Defia 2:nc fifkar

har jag beflirifvit och i naturhg ftorlek afritatj

(Tab. ni. Fig. i, 2, 3.) hoppas at Kcngl. Ve-
tenPi^aps Academien icke illa uptager min dri-

ftighet, dä jag dem nu til gunliigt omproivan-

de inlemnar.
GOBIUS Ruuthcnfparyi,

Pinna dorfali fecunda radiis 85 macula nigra

utrinque ad bafin caudx
Bi-lcriptio.

Corpuf unciale, terctiufciilum, fqvamofiim, pal-

lidum, punrtis minimis nigris adfpcrllim, ad

balm pinnie caudx macula nigra utrinque

noiatum.

Capur Itvc, teretiufculum, corporc paulo angu-

ftins, pnilidum, nigro pundatum ; maxilU

feriore lon2;iore.

Lcnter

Se Trangruiiis Adcn, png. 52.
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Bentes maxiilarum fimplici ferie difpofid.

Ocidi reipertu capitis magnia fupefciliis ^mc' -\

Lingvä IpathaceBj cartilagineaj apice

Membr. Branch, albida, 3 radiata*

Dorfmn convexum, diptetygiiim $ iq^

fqvamis rotundatis^ margine poftico ciilaiU;

Piiina Dorfalis i;ma tadiis 7^ albida^

* - ^ - 2:da radiis lö^ ejusdem colorls»

Pinnae Pe&orales albse* longitudine pinrié ven-
tralium, radiis 15.

Pinna Ventraks fub peélöralibus » alb^^ in figu-

ram ovato oblongam connatge^ radiis g-

Pinna Analis alba, dorfalipofticae oppofita^ radiis

Pinna candaks pallida^ indivifa, radiäta5 ad
bafin macula rotundata^ nigra» utrinque notata*

Qbf. Radii Pinn^ poftici^ dorfalis^ ab 8 ad n
variant.

Habitat in oceanq occidentali^ ad infulam
Klådesholm Bahulioe*

Pifciculum hunc nuncupavi in memoriam
Centurionis & Eqvitis Nobiliffimi D:ni L.
RuUTHENSPARRi expeditlonis fupra dicfte Pröe-

fedi^ qvi fub itinere, aiioqvin dimcillimo^ mui»
tis me beneficiis beare dignatus eft*

COTTUS Bubalis.

Capitc fpinofo fcabroqve^ bicorni.

Defcriptio,

Corpus Cotti fcorpionis minus
^
comprefliufcu-

ium^ a capite ad caudam fenfim attenuatumj

nudum^ fupra fufcum, fubtus album.
Caput corpore latius, depreffum, fcabrum^ fpi*

nofum, fpinis plurimis, qvarum duo minorer

frontalcsy ante ocuios ad nareSj linea elevata

diftindse ? Buq nuchakr magnitudine pr^eceden*

E tiuiHj
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tium, verfus bafin pinnoe dorfalis fitte, ad

oculos linea elevata, fcabra, decurrentes, la-

terales utrinqve fex. In margine officuli an-

terioris Quatuor, qvarum i inferior acuta,

deflexa; 2, 3 intermedioe minores , erecls;

4:ta fuperior maxima, fubulata, cornu initar,

longitudine operculorum. In margine offi-

culi pollerioris 2, qvarum i anterior acuta,

antrorfum deflexa; 2:da pofterior minor, re-

trorfum defiexa, ab apice officuli pofterioris

ad bafin, linea elevata, fcabra.

Maxilla teqvales j fuperior duplicata.

Dentes plurimi, letacei, in maxillis palatoqve.

Oculi verticales, approximati, rotundati fuper-

ciliis elevatis.

Lingva breviffimia, lata edentula.

Dorfum convexum, fubdipterygium, fufcum, ma-
culis pallidis.

Latera convexa, albo fufcoqve variegata.

Lviea lateralis tuberculata, fcabra ^ dorfo pa-

rallela.

Abdomc7i convexiufculum
,
album, pundis rari-

oribus, lacteis, adfperfum.

Mtimbr, Brauch, 6 radiata.

Pimi£ Dorfaks 2, membrana concurrentes, an-

terior radiis 8^ polierior radiis 13.

- - Pcåloralcr rotundatx, albo nigroqve va-

riegata:, radiis 15.

- - V-jutralci fub pedloralibus, lineares, nigro

maculatx, radiis 4.

Pinna Analis albida, nigro maculata, radiis 8-

- - CandaUf rotundata, albo nigroqve varie-

gata, radiis ic.

Habitat in Oceano occidcntali, in Kyrke-
fund Ba]iufia.\

Ex
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Ex fpinis 2majoribus capitis, cornubus Bo-

vis Javanenfis quodammodo iimilibus, Buba-

lem hane fpeciem dixi.

Zoologi/ka Anmärkningar vid VIVERRA
Genetta och ORIOLUS Galbula;

Af

ANDREAS SPARRMAN.

j) J/^IVERRA Genetta. Et lefvande djur af
^ detta flagte, fom Herr Bruks-Patron och

Grofshand låren Schinkel benäget meddelat,
och jag forlidne höft hade den äran at i KgL
Academien upvifa, egde i det närmafte alla de
kännetecken, fom Auftorerne upräkna pä Vi-
verra foffa; det var äfven teknadt rried en tri-

angulär hvit flack under hvardera ögat, famt
med en dylik mindre pä hvardera fidan om nos*
fpetfen 5 där uti fåledes öfverensftåmmande med
den varietet af Veefel fom Herr Pennant be-

fkrifvit utur Leverian Mufeum. Men til grund-

färg och fläckarnes ftållning i fyra rader p|
ryggen, liknade det närmare de befl<ritningar/

man har om V. Genetta, famt den coloreradé

figuren, fom finnes därpå hos Herr Schreber
Tab. CXHf. Däremot fvanfen, fom p§ V. Fofl^a

och V. Genetta år annulata, var på denne Hr.

ScHiNKELS, ifrän det medierfta til fpetfen al-

deles fvart och ifrån det medierfta til Bafis

mörkgrå , med några helt fmala och näftan

omårkeliga tvårftrek på des öfra hda. Desutaa
hade denne Hr. Schinkels Viverra en aldeies

E 2 grä
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gra panna och icke fvart eller fläckig, fåfom

på Viverra Foffa och Genetta. Ehuru nu deiTe

ftilnader i iårg åro tåmmeligen utmärkte, tror

jag dem ändock icke vara nog tilråckelige, for

at utgöra et fåril:ildt fpecies, ty på få fvaga

grunder allena, då ftorlek, ftäilning m. m. år

lika, fkulle Hagen oändeligen och mot naturen

blifva utftakade, hålfl man vet at vifia Viverr-x,

fåfom domefticerade, ej annat kunna ån vara

utfatte for förändringar. Jag har anmärkt en
Viverra Genetta eller Foffa ifrån Hopps -Ud-
den med cauda rite annulata och med de 2:ne

pren hvita triangulära fläckar pä fått, fom of-

van nämndes, men hvilken desutom hade et

fvart ftrek eller linia, fom pä ömfe hdor ifrån

nacken fträckte fig ända til fluildrorna eller

öfra kanten af Scapula, fäledes i den omflän-
digheten något nåra liknande Viverra Zibetha.

Torde fåledes hånda, at alla de Viverrie, fom
Aud:orerne nu ätfldlja under namn af Civetta,

Zibetha, Foffa, Genetta, Hmllc kunna bringas

under et och famma fpecies, om man kände
litet mera af dera.^ fårg-förändriniiar, pä hvilka

man dock förnåmligalt bygt diflerentia fpeci-

fica. Den variation af Genetta jag nu här be-

flirifvit, luktade ilarkt mulk eller defsman, dä

den i varmt rum bevarades, och få, at bemål-

te lukt inom fä timar upfylte hela rumet, lamt

länge fmittade dem, fom fmekt eller handte-

rat djuret, men i kallare rum minfkades fam-

ma kikt anfenligen. Djuret var annars mån
om värmen, famt oftall baddade fig aldeles in

uti en mängd af blar, fom til des beqvämlighct

i det affeendc var iramfatt. Natten tycktes

vara des rittta tid at vaka, faint föda fig och
har
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har Skepparen fom fort det med fig från Ja-

va, berättat, at det fångade rättor båttre ån
någon katt. Det hade äfven ftor luft at jaga

höns, famt ertappades verkeligen hår i Staden

i et hönshus, fedan det en gäng flitit fig ioft

och kommit undan. Til föda höll det annars

til goda rå köttftycken, famt förfmådde icke

heller vanliga kött- fifk- mjöl- och mjölk-råt-

ter frän borden, men tycktes med mera fmak
åta morötter, famt lemnade all annan flags mat
dä det kunde fä åplen och tog gerna emot
focker. Befynnerligt nog at et djur, få nåra

beflågtadt med Råfven eller andra ex Ferarum
ordine, fl<ulle ålika vegetabilier framför kött

och fifl<5 men denna omliåndighet ftämmer dock
öfverens med hvad Hr. Poivre obfervérat om
y. FoiTana. För at likna detta djur med nå-

gra af vara bekantare, torde rått^ft fågas, at

det var fkapadt fom en Katt, med korta ben
"och hufvudet fom en Råf Det morrade och
fräfte någorlunda likt en Katt, dä det retades,

fårdeles dårmed, at man läffade vilja taga bort

des mat. Det hade hvaffare klor ån en hund,
rnen ej fä hvaffa fom katten och klängde fig

med mycket mera möda upföre vaggar, fkip

och dylikt, famt hade längt mera möda at kom-
ma utföre igen, emedan det då gerna altid för-

de framdeien förut. Som detta djur längre

in pä vintren hade flitit lig löfl och i et kallt

rum fnärt fig med det tag h v armed det varit

bundet, fam.t innan det dog tycktes gifva tilkån-

na några fymtomer af Rabies, vågade .jag ej lä>

ta upfloppa fkinnet för Kgl. Vet. Academiens
Cabinett. Dock måtte jag kroppen och fann
den 16 tum läng ifrån nos-fpetfen til anus,

E 3 famt
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famt lika ftort tum- tal fran anus tU fvanfens

fpets.

2) ORIOLUS Galbula, Herr Stats-Secreteraren

och RicIH. Carlson, hvilken få mycket ut-

niårkt fig lålbm en Ornithologiens gynnare,
och fjelt flitigt obferverar, anteknar och fam-

lar i detta åmne, har genom Hr. Secretéraren

Argill ÄNDER bekommit intereffanta anm.Srk:-

ning.^r om Oriolus Galbula i Finland, hviikä

jag med nämnde Herrars tllllSnd och gencm KgL
Acad. Handlingar önlkar at ccra bekante, för

at fä denna Svenfka Fcgel defto förr och båt-

tre känd. Hr. Secret. Argillanders ron ly-

der fåfom följer:

"Oriolus, bePtcrifven i K. Vetenfkaps Aca-
demiens Handlingar af von Lijsjnc, ankommet
til Savolax i flutet af Maji och bortflyttsr i

början af September manad: finnes til ftorre

myckenhet i de Norra ån Sydliga orter, fällan

I Nyland och alsintet i Tavailland eller Abo
Lån: viftas i Björkfl^ogar utmxcd Sjoltrånder:

en Hona åtiöljes altid af tvånne Hannar: lerva
Våren och hela Sommaren i fädana Imårre fam-

hällen, tils de mot Höilen ftäcka tig fiere kul-

lar tilhopa: Parnings -tiden och .äfven däref-

ter, i fynnerhet emot infallande regnväder, fylla

de fkogarna med et gällt och varierndt hvisilan-

de, ej olikt männifl^o -late; af h vilken anled-

ning, och fom detta hvisflande, i anfeende til

tonernas antal och brytning, pä något fatt lik-

nar de Finfina orden Kuha Kje/m (O/6/cn kok^u
eller metaphorice lekcr)^ famt Gjöfen vanligen

plägar leka den tid Orioli förfl ankonmia, haf-

va de af ortens invänare fatt namnet: Kuban

Kcjt^ijay Gjös-kokare; dä man härmar detta hvis-

flande,
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ilande, fvara de träget och iluteligen med et

häftigt och bittert qvåfande: flygten liknar

Traftarnes : hoppa des imelian ifrån qvift til

qvift: åro mycket fkygge, feglifvade och ond-
(inte, få at de ännu i dodsflunden bitas: en
af dem jag fick fkjuta lefde öfver dygnet utan

mårkelig olågenhet, ehuru tvånne Orr- hagel

\ gått tvårt igenom kroppen famt vingbenen:

Iris på ögonen år mork-rod: köttet år ganfka

våifmakeligt, liknar Kramsfogels: de föda fig

af Infefter , Mafkar och Bår : bygga fma bon
hängande imelian Björk-qviftar: få fnart de

hunnit fä nya fjädrar i ftållet för dem de ligg-

nings-tiden fälla, famt ungarne biifvit fullvin-

gade, flytta de i ftora fkickar bort: men åter-

komma följande året til famma flå ilen, fom de

tyckas fägna fig öfver at igenfinna".

I detta af Herr Secreteraren Hinric Ar-
GiLLANDER meddelte vackra rön finner man
åtfläliigt, fom hos ingen Auétor förut biifvit

anmärkt, och befynneriigaft däraf tyckes vara

det, at en Hona, altid åtföljes af 2:ne Hannar, en
omftåndighet, fom vi önfede at ännu flere pä
ftållet och til flera omftändigheter ville föka
lågenhet at utreda, hähl mig veterligen, man
ibland andra fogel-arter icke känner nägon na-

turlig til fortplantning hörande Biandrie» Hr.
GuENEAu DE MoNTBETLLARDS yttrande, at fe-

dan ungarne åro fiore, blott 2 å 3 fälla fig til-

fammans, tycks imedlertid på något fatt åfven
bevittna ofvananförde Biandriej men bemälte
Auélors beråttelfe, at Oriolus Galbula ej fin-

nes i Sverige, kan ej annat vara än förhaftadt,

dä både denne Kongl. Academiens Handlingar
för är 1750 pag. 127, tab. 3, fig. 5 och fedan

E 4 Fauna
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Fauna Svecica hafv/a långt förut underrättat om
niotfatfen. Samnne Auctor nekar åfven at O.
Galbula finnes i England, iiicn de Engeli^ka

namnen Vitvol och Vidvol locn Hr. Brisson

pä beniälte fogel längt förut anteknat, få vål

fom Britt. Zoologiens fednare vittnesbord, be-

vifa nogfamt, at denne Fogel pä de Britannl-

fka Öarna plågar förekomina. Hr. Brisson
har famlat ihop, inemot et hälft hundrade flr-

fkiidta EuropeipKe Landt- och Provincial-namn.
Til deffa kan låggas både de hår upråknade
Finfka fafom ock det i Finland brukeliga Svenfka,

neml. Gj/lUng^ eller tiitx Wr.hi^s^^é Soyiimar-GuUng.

Likaledes det Ryfka Ivalga under h vilket namn
en Nat. Hift. ålftare, Ryttmufl. vid K. Rya:a Lif-

Gardet Gref Moussin i:'ouscHKiN meddelt ea
Hona af denna fogel-art, hvilken jag tillika med
en Hanne frän Finland, fom Stats-Secret. och
Ridd, v. Carlson meddelt, i Kongl. Academi-
ens Nat. Cabinett bevarar. Beflu-ifning vore

iiår öfverflödig pä denna fogel, dock bör jag

erhindra at Ivarta fläcken, fom gär ifrån roft-

rum, ftråcker lig ibland något litet, eller vid

pafs 2 a 3 Unier bakom ögat, falbm dei år at

ie pä Honan eller det Ryll^a exemplaret, och

något når fäfom Albini figur ger vid handen j

men pä det andra exemplaret eller Hannen ilu-

tar fig bemålte flack invid ögat, l^iom Hr,

LiNNe det funn.it pä lit exemplar och Hr,

Brisson det likaledes bell^ritver, famt jag pä

andra fpecimina af bågge Sexus frän Finland

det anmärkt.

Jämför Kongl. Svenfla Vetenfkaps-Academ,

Handlingar Vol, XI år 1750 pag. 127-32, dår

Hr. Lin Ne kallar denna fogel Ampclis fl^iva^

men
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men hvilket namn i des fednare fkrifter år

förbytt tii Ortoks Qalhiila-, antaget efter Herr
Brisson,

Under/Åkning om de gamle Au&orers
Catarrhaaes ;

Af

SAM, ÖDMANR

Dä det fkulle för [tn Låfare vara ofta likafå

angenämt fom nyttigt at känna hvilken

djur-art de gamle Hiilorici Naturales afyftat un*-

der det eller det, uti deras Skrifter, förekom*
mande namn; fä hafva de likväl, dels genom
mindre noggranna, om icke rent utaf felakti-

ga, dels åter oftaft, genom aldeles briftande be-

ftrifningar hållit fm efterverld uti fädant mör-
ker, fom flcuile deras åndamäl endaft varit al

frefta framtidens gifsnings-gäfva. Af denna
anledning har ej en gäng Egyptens välgörande
Ibis kunnat framtränga fig til värt tidehvarf

med någon vifshet, ehuru han haft den åran

at göra de balfamerade Mumier fålfkap uti Sa-

karas underjordin^a berghvaif, ja, at pä detta

landets obelifker, teknas med en ikriit, fom^

i mennifko omdöme, bort trotfa tidens och
glömfkans förenta valde. Hvad nöje och gagn
ftuUe icke den tilfl^ynda både Natur- ålfkaren

och Bibel-tolkaren, fom gjorde fig den mödan
at utreda, hvilka djur de gamle ment med fin

Oryx och firi Tragela-phm
^

Pygavgus ^ m. fl.,

hvilke foglar man bör påtänka, dä de nämna
E 5 en
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en Nynicorax^ en Cepphus, hvilka ormar de kal-

lat Ceraftes, Bafilifcus o. f. v. Utan tvifvel, P^ul-

le dårigenom et nytt ljus tilfalla Vetenfhapen.

Man fkulle blifva i Itänd at begagna fig af de
gamles ron; man fkulle erna et flags handlag

at utmönftra det diktade ur deras fkrifter, och
jag fkulle tro, det en del fabler, dem man ta-

git (ig frihet at påbörda VetenfKapens Fåder,

fkulle återvinna rättighet at blifva anfedde med
mera råttvifa.

Ehuru jag icke tiltror mig lofva närvaran-

de lilla förfök, om en hos de gan.la ryktbar,

och for fabelaktig anfedd fogel, Catarrha&er

^

fådant bifall, torde dock jåmförelfen imellan de

åldfte och nyafte Naturkännare befria de förra

fran den orättvifa förebråeifen, at hafva aldeles

vårdslöfat Naturen vid fina rön.

Catarrhactes har af framledne Hr. Arch. och
Ridd. AF LiNNe blifvit förd til Mafefiagtet^ un-
der namn af Lams Catarrhacies ; i följe hvaraf

han blifvit famflågtad med Nordens Labbc^ eller

Larm Parajiticuf^ och af den lärde Rifk. GuN-
NERUS, efter Hr. Mullers tanka, oxm anfedd

för liilnämnde fogels hona. Imediertid år det

ganO^a vilst, at denne Cararrha€ies^ hvarken til

färg eller feder, öfverensltämmer med de e:Mriies,

Min förmodan år, at PcUcarris Eiij]'dnus Linx.
år den fogel, foni nårmaft uplyfer hvad forn-

tiden anmärkt och tillagt fm Qatarrhdäcs,

hör at förena dc mi^njja flridighcter, fom
förekomma rörande denne fogeU bor man förft

märka, at namnet, til des Grekifka ftam , be-

märker en fogel, fom jicdftortar fig pa mf. och
därutaf liärrörer den förvillande omllåndighet,

at c.ctta namn kommit at brukas om en och
annan
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annan Falk-art, utan at därfore utgöra des egen-

teliga fldijenamn.

Däremot dä Catarrhacles omtalas fäfom en
fårfldld fogelart blifver, efter min tanka, Fde-

caniis Bajfanus lått kännbar.

Svidas fkrifver: CatarrhaEler är en Vatten--

fogel Sä år ock den nånmde Pelecan-art. Pro-

copitJS, at den lefver af fijk. Lika iämpeligt

Aristopkanes då han upråknar foglar, näm^'

ner Catarrhacies naft Uagren, Denna piatSr ehu-

ru, enligt vara Syitemer, foga tjenlig, kan dock
få mycket mera urfägtas, fom Herr Pro-Canc.

P0NTOPPIDAN5 uti des Norrfl^a Hiftoria Tom. IL

pag. 124, gör famma jämförelfe vid Pelecanut

Bajfanus. Hufvud och Halj\ fåger han, likna en

'Häger^ m. m.
ArISTOTELES räknar CatarrhaBes til Mafe^'

'/Lagtet^ hvilket åfven håndt,vår Peiecanus ej

allenaft af de fiåfte Oft-Indie-farare, utan ock
af Hr. FoRSKaL uti des Gonfpeélus Faunas Ori-

entaiis, pag. vii.

Aris TO TELES tillägger Catarrhacies en vid

och hred kräfva. Således berättar äfven Olaf-
SEN om Peiecanus Bajfanus^ det han, under dyk-
ningen, flukar en fä anfenlig mängd fifkar, at

han, dä han upftiger til ytan, icke förmår up-
flyga. Islåndaren öfverrafl^ar honom uti detta

tilltänd och dödar honom med blotta käppen.
(Isl. R. pag. 223).

Aristoteles (krifver vidare, at Catarrhacicf

hor vid hafvet ; och at han^ dä han dj/ker^ forblif-

ver under vattnet fä läng tid^ fom behofves for at

gä ofver et jugernm (et par oxars dags - körfel).

För at makligen öfvergä 133 alnars fyrkant,

fordras vifferligen icke fä läng tid, at ju icke
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Pel Bajfanus tilbringar vida flera minuter un-
der vattnet, dä han, enligt NorrPx^e Auclorers
intyg, fifkar pä hafsdjupet och fållan nalkas
ftrånderna inom en half mil, eller läfom Lixxé
fkrifver, tvenne mil. S. N. p. 217.

Oppianus berättar om Catarrhadtes, det han
gemmligm fitter pa de utiir hafvct iiptittande klip-

por^ och da han far fe fijkar^ ^pfiy^<^'' ^-^^^ g^^^J^^
hogt^ hopdrager alla Jina fjädrar och nsäjkjiiter

flg fom en blixt i vattnet^ griper fifken^ uphamtar

och äter den lefvande, Hvem igenkänner ej här-

uti Pelecanus BafTanus, fom från lit fäte pä
hafsklipporna flera timmar afbidar en måltid?

ej heller lärer nägon lifligare förklaring af Op.-

PiANi anförda ftälle kunna upgifvas, än den
tekning Hr. Pennant, uti des Brittifh Zoology,
N:o 293. Tab» 103, gifvit pä denna fogel, fom
där föreftälies uti den af Oppiano, befkrifna

ftällning.

Oppianus tillägger, at Catarrhac^es vred aren

blir blind
^
nedflortar ftg pa klippor i fldikt for fi-

Jkar^ afbryter fig nacken^ och at detta meråndelr

blir hans dodsfdtt. Detta förklarar mig Olaf-
SEN, (pS anf. 11. p. 223.) där han intygar, at,

dä nägon lillfvärm i Norrfjön framtågar, far

man fe hela fkockar af Pel Eaff.vms ^ fom ca

blixt, ncdn<juta fig i hafvet, och dS händer,

fager famme Auclor, at, när vattnet är grundt,

defl'e foglar bryta halfcn af fig och upflyta döde.

Oppianus utmärker äfven Catarrhacles med
hvit färs, hvilken är ockfä Pelccani Baflani

kännemärke.
Slutcligen berättar famme Oppianus, at Ca-

tarrhaHcf fångas uied br.uicn^ pS hvUka man må-

lat fl{kil r^ i det han-, da han nedffijutcr fig pd

detta
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detta faljka rof^ afhryter nacken emot brädet. Om
Pekcanuf Bafanns flmfver Herr Pontoppidan
(anf. ft. p. 124.) at den är ganfka dum, (kan-

rättare fnåi) och låter med några fifkar pä
et bråde lacka fig fä nåra båtarna, at Norrfl^e

bonden kan döda honom med åran. Sä tor-

de ock Oppiani anförda intyg böra förklaras^

Af denna jåmförelfe kan fes, huru lika ob-

fervations-öga de gamle och nye Auétorer haft

pä denna fogel

Frågan om Catarrhaéles är desutom vigtig

i det atfeende, at den GrekiO^a Bibeltolkning,

fom föregifvits hafva haft 70 Författare, öf-

verfåtter den Ebreife, frän Judiika bordet

förvifle fogien Salac eller Schelek med Catarr"

hacTss ; och , fä mycket mig veterligt är , har
ingen Philolog tänkt pä Pelecanus Bafanuf^ hälft

den vidtfrägdade Herr Michaelis funnit alla

deffa kännemärken fä obeftämde, at ej en gång
någon bild af en Låfare vid dem kan påtän-

kas *). Jag gör mig väl det hopp, at intet

fynnerligt fkäl, fkal kunna göra den upgiften

ftridig, at Grekernas Catarrhaåhs år nämnde
Pelecan-art, Men det fom mera är, fjelfva

Ebreilka namnet Salac^ fom betyder en nsdftor-

tare; de gamle Chaldeifl<e Öfverfåttares Onke-
Losi och Jonathans förenta uttydning af en
fogel, fom uthämtar Jijkar ; Judifke Kabiners
inftåmmande uti famma tanka; foglens traniga

och odugeliga kött, jämte des viftande öfver
hela fegelbara verlden; alt fynes få tilräckeli-

gen göra Ebreernas Salac til vår Pekcanns Bas-

fanusy

*) Uti des frågor til det til i\rabien refande Urda
Sållfl^ap, pag. 320.
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fanns ^ at jag, kan hånda, icke bör forfvaga

denna upgift med den nåra likhet, fom år imel-

lan EbreiiJ:a namnet ^alac och Snlah^ med h vil-

ket fiftnåmnde ord var Pelecan nåmnes pä nä'

gra öar uti Norrfjon.

Rht^



Råttelfer.

Är 1785? pag. 143, lin. 15, ftår Smältningen;
lås Smetningen.

- - - p. 228, 1. 12, ftSr invårtes, lås utvårtes.

- - - p. 279 pä Tabellen ftår297, bor vsra 279*

- - - p.319, 1.6, ftärPASTOREL, låsPASTORET.

----- L 30, ftår Reccard, lås Ekkard:

Vid Figuren af Muftela nivalir pä Tab. VIII;

anmårkes: at fvanfen på detta Djur därftådes

foreftålles nägot for läng, för at kallas Cauda^

ahbreviata^ fåfom den dock verkeligen år och
finnes vara pl det exemplar af Sm-Mufm^ fora

federmera til Acad. Natural - Samling blifvit

infåndt.

FÖR-
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PRiESES

H:r Grefve MELK. FALKENBERG,
Kongl. Maj:ts och Rikfens Råd, m. m.

Om Ciibifka och Biquadratifka Mquatio-
ners jakade och nekade famt imaginaire

eller få kallade orimlige Rötter. (Tredje

Fortluttning,)

Nu förekommer vidare i ordningen (fe Handl.

1785 pag I. 159, 239.) at betrakta den til
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Conftruclion V. (pag. 256) horande andra For-

mulär /^quation

— a-x^ — a'bx — a'hc :z o,

Hårvid är at märka:

Corollar. 17. At i fjcifva ConAruftionen för

a-
denna ^quation, är AB zr — + cj hvaraf

foijer, ej allenaft, at punften B mifte altid kom-
ma til vånfter om punften A, utan ock, eme-

dan -7 •+• c nödvändigt år ftörre, ån famt

fäledes ^(% + 0>ä^% det är ^.AB>|ä^;
4^

ty har man här altid AV > AC , efterfom

K AB = AVS och lu" - AC^
Således höra til denna tormel Figurerne

23 & 24. (Tab. X.)

Men af deffe begge Figurer innefatta hvar-

dera fm håndelfe, nemligen uti Fig. 23 finnes

AB > AO, det är - + r > ^ i/ ! ; hvaremot i

Fig. 24 har man AB < AO, det är ~ + ^ < ^ V f
4^

Vid begge Figurernes betraktande, Hönjes
dock det, tor dem begge genienfamt, altid blif-

va ovilkorligt, at Parablerne ll^ola fkåra hvar-

annan på högra (idan om axlen CAR, men
det ockfå aldrig mer än uti en enda pundM:
däremot på vänftra fidan om famma axel kan
fkärning i"ke, efter olika omlUndigheter, antin-

gen i 3 pundcr, eller ock blott i en pund pä
vänftra lidan.

Häraf
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Häraf hänledes altfä den otvifvelaktige flut-

fats, at alla Biquadratifta Älquationer af tormen
— a'^x^ — aHx — aHc zz fkola altid haf-

va åtminftone 2:ne verkeliga Rötter, och där-

af endaft en jakad Rot. Har i^quationen fle-

ra verkeliga Rötter, fä år ock dä allenaft én

jakad, och de öfriga 3:ne nekade: men den

jakade Roten år altid ftörre, ån någondera af

de nekade.

At nu vidare kunna döma, når i^cpatiö-

nen fkal hafva antingen alla des 4 Rötter ver-

keliga, eller blott 2:ne fédana, mäfte ma|i förft

åtfkilja de begge ofvannämnde allmånfia hän-

delfer, dä -7 + > ä och dä + ^ < ^Vf;

hvartil kommer den 3:dje möjeliga håndelfen,

neml dä -7 + =: ^ V !•

åfi

Vi företage fäledes nu

Forfta Håndelfen: da + c > ä y |.

Corollar, ig. Figuren 23, fom hörer til denna
håndelfen, uplyfer helt tydligen, at här före-

falla 3 ferfkilte cafus, neml. at Parabiens MBV
nedre gren BV kan antingen fl^åra, tangera,

eller ock aldeles gä utantil förbi grenen CO
af Parablen MCO, alt efterfom relationen är

imeilan begge Parablernes Parametrar famt di-

ftancerne AB och AC.

Men detta alt finnes til fin befkaffenhet har
ofvanföre omftåndeligen utredt uti Problem IV
och des Corollarier. Och aldenilund, vid

jemnförelfe imeilan famma Problems 4:de^ s'^^

F 2 och
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och S:de CoroUarier med den därpå, vid flutet af

befagde Ptoblem, fogade anmärkningen^ det fin-

nes vara afgjordt, at förenåmnde fymtomcr af

fkårning, tangerande eller förbigående fccla

inträffa i famma ordning, fom
16AC^ (AB + 1/(4 AB^ - ^ . AC)) _
3PC2 AB-hy(4AB^-3;..AC))^ ^ " ^

lördenfiul, och dä de analytiika virden fub-
ititueras, följer häraf, at i famma ordning, fom

'4 ^K-^+ ^ + y (4 + 0^ -I ^0)_i ±^ > = <r,

fkal ^quation hafva antingen alla fina Rötter

verkeliga famt olika Aora, eller alla Rötterna

vcrkeliga, och dåraf 2:ne, fom åro lika llora,

eller ock hafva 2:ne orimeliga Rötter, jåmte

i?:ne verkeliga, en jakad och en nekad. Således

Cortllarium ig. Om

_ > I-

dä har i^quationen alla des Rötter verkeliga

och olika ftora, famt, enligt hvad har ofvan-

före blifvit utredt, 3:ne nekade Rötter, och
ailenaft en jakad, fom år ftörft af alla.

Exempel, — 148^' — iQC.v — 60 =: 0:

här är a- zz 14g, b — j^h och c zz -/^. Således

Din-
4^ 4-1%
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Denna vEquation har altfä ^ + ^ ^ ^^^^

ty 121 > y^^. Den eger och tillika det vilkor,

fom i detta Corollarium fordras, emedan man har

4 . 148 (^^ + y (4 > fiF)^ - 222))
^

3 . ff (-F + y(4-m' - 222))^ ^
'

före bor dömas, at denna i^quation har alla

fma 4 rötter verkeliga och olika ftora, hvar-

af 3:ne flcola vara nekade, men den fjerde ja-

kad, hvilken år flörfl: af dem alla.

Detta beflyrkes ock af Ijelfva Rötterna til

ffqiiation x"^ — 148 — iq2x — 60 zi fom
åro X -I 6 i 1/40', X :^ - 6 I/30.

Corollarium 20. Om

4 «^ (1. + ^ + |/(4 + cy -

1

fä fl;al Älquationen ockfä hafva alla des 4 Röt-
ter verkeliga, en jakad, fom år ftörft, famt
3:ne nekade, hvaribland 2:ne åro lika ftora;

och enligt Problem IV. och des Corollar. 8>
jåmfordt med anmärkningen, mäfte nvardera

af deffe begge zz f AB - f K(4 AB- -3 p. AC)

($ + o-f yc4.(5 + o^-i.o^
Exempel a:"^ - 38^* ~ 72a: - 35 = 0^ dår

är = 38» ^ = ff och t: = ||; faledes

38
-7 + c 7— + 11^ =: Man finner hår*

19
af at för denna iI!quation paffar ej allenaft det

F 3 vilkor
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vilkor at -7 + > ^l/f? emedan ^ >

utan ock at här är

—
z ^ = ^>

4-38 (¥ + 1/(4- (¥)" -1-38)) _
3 . ff + 1^(4 . (¥)^ - |. 38))*

"

Man bör derföre häraf döma, at ^^quatio-

nen i detta Exempel har alla des 4 Rötter ver-

keliga, hvaraf en, fom är den ftörfta, är jakad,

och af de 3:ne nekade (iola 2:nc vara lika fto-

ra och hvardera = f (^) - | 1/(4. (¥)* - 1. 38)^11 8 — T— -3 3 —1.

Alt detta inträffar ock verkeligen: ty ^qua-
tions Rötter åro deffe : jc = 7, x = - 5, a: =: -

1,

och X — — I.

Corollarium 21. Om

^
— < i; dS

3 ^ + 2c + y (4 .
(^-^ 4-0-1 ^^))"

har Älquationen 2:ne orimliga Rötter, och 2:ne

verkeliga, hvaraf den Aörre är jakad och den
mindre nekad.

Exempel — 6.v^ — 28 -V — 4g zz o.

hvaräil — 6, ^ — ^ och e ~ V j hvadan

— + <^ —15 + V = ^^ti denna iiqua-

tion
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a""

tion år altfä — + c > a Vlh ty || > Vf:

den innefattar ock det ferfkildta vilkor, fom
horer til detta Corollarium, emedan

iore måfte i^quation i detta Exempel hafva
<2*ne orimliga Rötter, jämte 2:ne verkeliga, ea
jakad, fom år florll, och en nekad Rot. iSqua-
tionens Rötter åro: x zz - i Y - K^t, x z=: /i^^

och X zz. — 2.

Härnåft förekommer vår Formulär- i¥quations

Andra Allmänna Handelfe^ da -—\' c <^ a y^,

Såfom förut år pimint, hörer til denna
håndelfen Fig, 245 hvilken i det fall, dä Para-

bierne flkuUe tangera hvarannan, aldeies inftåm-

jner med Fig. 7.

Nu år hår ofvanfore i Prohkm IV, och des
Corollar. 9. ä daga kgdt, at om AO år fä ftor,

at 3 AO^ > 4AB% det år om 3/^.AC > 4AB%
eller (når på AB, AC och p införas deras

a^
hår egande vården, + ^ a och a) om

4 C-, + 0^ < I fä kunna deffa Parabler
4b

^mW och CmO pä vånftra fidan om axlen

GA aldrig fl^åra hvarannan mera ån uti en en-

da punél, hvilket ofelbart hår måfte fke, men
aldeles icke tangera hvarannan.

Corollar. 22. Häraf följer altfå uppenbart,

at om uti Formeln x^ - a^x^ - a^bx - a^bc zz o

vore,
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vore, ej blott, fäfom forevarande allmlnna hån-

delfe fordrar, —, + <r < ^ V^f , utan ock til-

lika 4(-7 + < eller - + c <a

fä mäfte i^quation nodvåndigt ega 2:ne orim-
liga Rötter, jämte 2:ne verkeliga, hvaraf den
ftörre fkal vara jakad, och den mindre nekad.

Exempel, - 2ix^ - 6cx - zz o. Hvar-
åft = 21, ^ = och c - fåledes

1 + c = + 1 =z f|i Man finner

hår de begge förenämnde vilkor upfylde, nem-

ligen ^ + c < a Vi', ty f^^ < jämvål

at ^ -4- . < ^ VfMy flé < YCh2i), Och

håraf fluter man med aJI (akerhet, at /?qua-

tionen il^al nödvändigt hafva 2:ne orimliga Rot-

ter, jämte 2:ne verkeliga, olikas den Itorre ja-

kad och den mindre nekad.

Ock fä äro i detta Exempel a; — - 2 - i i

X 2 + V och X zz 2 — v \4..

Corollar, 23. Däremot om 4 AB' > 3AO-,
a-

jämte det AB < AO j det är om - + ^ > ^ Vlj
4b

när — + c < a v\'i dä kan Parametern för
4b

Parablen BmV antingen vara fådan, at famma
parabel (Fig. 24.) tangerar Parablen C^nO utan-

til, lafom i Fig. 5, det är at, enligt Anmärk-
nin-
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ningen i Problem IV, vårdet af Parametern vore

_ i6ACnAB+l/(4AB^--3/^> AC))
^

^ 3(2AB + i/(4AB--^3?^AC))^ '
^

ock fåfom i Fig. 7, Parabeln B^V tangerade

Parabeln CwO innantil, dä enligt nyfs anför-

de flälle, man har

P ^ AC^ (AB — yC4 AB ^ — 3 ^ AC))

3(2AB — y(4ÄB^ B/^.AC))^*

I bagge deffa fall måfte Parablerne, hviike

tangera hvarannan i en punft, ockfä fkåra hvar*

annan i en pund, alt til vånfter om axlen AC.

Åfven är, vid Figurens blotta aflddande,

ganfka klart, at om om Parametern til Parabeln

BwV fkulle vara ftörre det hår förft anför-

de vårdet pä P, eller ock mindre än det fed-

nare värdet pä P, fä kunna uti ingendera hån-

deifen Parablerne råkas til vånfter om axlen

AC, mera än uti en enda pund:, dår de nöd-
vändigt (l^ola ficåra hvarannan. Men om Pa-

rabeln ^mN har en fädan Parameter, fom år

mindre ån det förfta värdet pä P, och tillika

Itörre, ån det fednare vårdet pä P; dä mållö

Parablerne fl^ära hvarannan i 3 ferfkildte pundter

til vånfter om axlen AC.

Nu aldenftund i^quationerne, hvilka genom
defla Parabler åro conftruerade, ega^ i män af

Parablernes tangerande, ftårande eller förbigå-

ende pä vånftra fidan om AC, däremot fva-

rande, 3:ne nekade verkeliga Rötter med 2:ne

{\g imellan lika ftora, eller 3:ne verkeliga ne-

kade, fig imeilan alla olika, eller ock 2:ne orim-

liga Rötter: fördenOail följer af hvad nu fagdc

G är,
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i6AC^(AB + y(4AB^-3;-.AC)) _
3P(2AB + va AB= - sTÄC))^

~

i6AC\'AB-y(4AB=-3/>.AC;)
atven ock om —-—,^

—
-
-—- —— =i;

3P(2 AB- V/C4AB ^- 3;> . Ao:

-

fä fkal i bågge deffa fall Äquationen hafva,

jåmte en verkelig jakad Rot, Ibm är ftörft, äf-

ven 3:iie verkeliga nekade Rötter, och dåri»

bland 2:ne lika Hora; at om
i6 AC^AB-H vUA^'-''ip.AC))

A D ,7—rsi ^w-*^^''» afvenom
3 P (2 AB -+- k(4 AB^ - 3/) . AC))-

i6AC^(AB-y(4AB'-3;'. AC))

3PC2AB-v(4AB--3?.AC})^ ^ ^

/fquationen hatva orimliga Rötter, jämte 2:ne
verkeiiga, en jakad, fom är llörre, och en
nekad, mindre. Men om det betinnes, at

i6 AC^ (AB -+- yC4 AB^ - 3 . AC))

lP(IÄB"^y (4AB-3^AC))^-
^

i6AC=CAB--KC4AB^-3;..AC)}

3PC2AB-ry(^AB=-3/..AC)7 "

då flval .^quationen hat\a alla fina Rutter ver-
keliga, alldfammans olika, och den llörfta ja-

kad, lamt de ofriga 3:r.e nekade.

Om nu har inforas de analytifke värden

pä AC I tf, AB n + = och
4''

P ~ fa iipkomma af h\ ad nu lagdt år föl-

jande CoroUaner, nemligcn:

torolUiit.m 24. O in

4"*
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= 15 fä

3 b -t- 2. y(4 c^-^ -^0^-1 ^"))^

fkal ^quationen ega alla des 4 Rötter verke-

liga, en jakad,. fom år ftörft af alla, famt de

ölrige 3;ne alla nekade, hvaribland 2:ne ikola

vara lika fto.ra, och i förmago af A7imarkningm

i Problem IF. mäfte livardera af de bagge fifinäm-

de, eller - xzif(-;-4-ir)~f V(a ( -7 h~ O"" - ^ ^0*

Exempel, x'^ — ii .v^ — 38^ ^8 ^ Dar
är - II, ^ zz f|> och f Således

a"
— = man finner håraf, at för denna
4b

i?Equation paffar ej allenaft det vilkor , at

+ c <: Ä V"! ? ty ¥ < Vi-, jemvål at

*

~ a ^/\\ ty Y > y f - II? "tan ock at

3.M(V + |/(4.(¥r~f-i0y
I följe håraf bör man fluta, at /Fquationen

i detta Exempel eger alla des 4 Rötter verke-

liga, en jakad, fom är itörft, famt 3:ne nekade,

ibland hvilka 2:ne mälie vara lika itora, och

hvardera af dem, eller — x iz — ä* zz f . V
-fy(4 (¥?-!.") = I-

Detta alt beftyrkes iullkomligen af Rötter-

na til ^?!quationen i vårt ExempeK fom åro föl-

jande : X 4, :^ ~ 2., x:zl — u och iz — i-

G 2 Cavölla-
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Corollarium 25. Om

^5 ' ^ ^ •o ^ ^
'''^^

"

a-
~ 5

få fl^ola ock Rötternas affeclioner forhälla fig

pä lika fått, fom i näftförcgSeude Coroilarium

lagt år.

Exempel, - 72, 9 .v^ - 29I5 6 ^ - 246, C375 = ^
*

hvaräft är — 72, 9; ^
-^^^-^— = 4; och
72. 9

246, 0375 ^ 2 ^'
.

C =: -— = 0,843755 hvadan + c z=
291^ 6 4^

4, Hr 0,84375 5>4-
-»

Således är ej allenaft — + c < a \' ~\ ty

5, 4 < y'^^, jemvål 1- + r > ^ y|; ty
2 4/'

5,4 <| yv72, 9.|)j utan man finner ock hår

4 » 7^^ 9 (5» 4 " V(4 > (5^ 4)— j ' 72, 9)) _
3 . 4 (10, 8 y (4 • (5, 4)' - i ' 72, 9))^

Häraf kan man altfä, i anlednincj af Cornll. 23^

nied fkäl döma, at /liquatioiien i detta Exempel
luålle hafva alla lina 4 Rötter verkeliga, och
dåribland allenaft cn jakad, fom år Itorll, famt

3:nc nekade, hvaraf 2: ne nödvändigt n\ola va-

ra lika Hora, och i formågo af Anmarhiingcn i

Problem ll\ målie hvardera^af de bagge fiftnåm-

de vara -
f AB + | \ (4 AB^ — 3 ? «

AC);
det
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det år - X =: - ;^ « f {-^+O + f ^"(4 -

1

-
f .5,4 -4- I V'(4v554-|-72>9) = 4'5-

Detta inträffar ock? ty den i förevarande

exempel föreftålde iSlquation har följande Rötter

:

4, 5 it I, 8 ViOy ÄTiz -4, 55 och a: = -4, 5.

Corollarium 26. Om

4 ("^ . 1/(4 C-j "t- O* - I ^^))
4/; 4^

. _—— ^ 15

3 b -I- 2c y(4 -f, - I a^^,y

dä har /Equationen 2:ne orimliga Rötter, jäm-
te 2:ne verkehga olika ftora, hvaraf den llörre

år jakad, och den mindre nekad.

Exempel. — 24 ä:^ — 63 x — 54 =: 0.

livarålt a- ~ 24, ^ och = f ? hvadan

% -b c =z fäledes år ~ c < ä ty
4^ 4«'

< jemväl år + c > a i/f^ ty

> 24. Och emedan det befinnes at hår blir

4 .24 (V ^ v(4,(yr ^ 1.24)) ^
3>#e^-y(4(¥)^-i:^^

^

jfle Ä!quation i detta exempel ega 2:ne orimli-

ga Rötter, och ^:ne verkeliga, den ftörre ja-

kad, och den mindre nekad.

Rötterne åro följande, ^ = -|+.V'--å>
X 6> och X :z: — ^.

G 3 Corolld-
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CofoUarium 27. Om

—J7 > I>

dä har ock i^quationen 2:ne orimliga Rötter,

jämte 2:ne verkeliga olika ftora, den llörre ja-

kad, och den mindre nekad.

Exempel. — 24 — 48 :v — 6 o
;

hvareft a =24, ^ ~ 2, och zi I, h vadan

— + c z= Således ar -- + c < ^ yi^
4^ 4^

ty ¥ < famt + ^ > v' I; ty

V > 1/(1 . 24)-

Som nu hår blifver

4.24-C¥- -t/(4(Vy-|-24))

måfte den i Exemplet föreftålde Äquation nöd-

vändigt iega 2:ne orimliga Rötter jämte 2:ne

verkeliga och fig imellan olika Rötter, hvaraf

den llörre ofelbart är jakad, och den mindre

nekad.

Igenom Approximation finner man Rötter-

na til /tquationen x-^ - 24.v- - 4^,%- - 6 = o, vara

tåmmcligen näraföljandc. neml. x - 2,ft_. .v'.%54;

lamt A- — - 2, 8 ± V'(- 0.12).

Corollar. 28. Om äter uti en i^^quation, hö-

rande til nu förevarande Form, fländelfe och
farlliildte Cafus, fl\ullc tillika inträlTa bä-e at

4-'
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_—-j— ;> Q^jj därjem*

teat i --^ • <; 15 då

fkal ^.quationen nödvändigt ega alla fina Rot-
ter verkeliga, och olika ftora.

Exempel. — 24 — 4g x — 20 :r o;

hvaråft =: 24, b zz 2, c zz Hvadan

+ c = fl 5 fåledes är hår + r <J a t/i;

4-1 ^1/^4ty fl < Vfy jamval - + . > ^ y|.

fl > v^d -i^). Och aldenftund här åfven är

4.24(f| + y(4.Cfir~|.ö4)) ^ ,

4.24 (fl - y(4.(fi? - 1.24))

^ denftul mafte ^quationen i detta Exempel haf-

va aila 4 Rötterna verkelige, och olika flora,

nemligen en jakad, fom är llörlt , larnt de öf-

rige 3:ne nekade.

Sålunda forhaila fig ock denna Ä]quations
^Rötter, fom åro följande: x zz 2 ±^ \ 14, och

Corol*
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Covollarinm 29. Vidare år ock den cafiis

mojelig uti forevarande allmånna håndelfe

—V c a yl, at tillika vore c zz a
4tf '

åfi

^

eller, fom kommer pä et ut, at | = 4 (— -f c)^
5

och hvilket i Fig. 24. betyder at 3/^. AC =:

4AB^, hvaräft, åfven fom i pyohkm n\ med
p förftäs Parametern til Parabeln C?«0) lika

fom P beteknar Parametern til Parabeln EmW
At defto tydligare utreda den nu nämnde

fårfldldte cafus, må man betrakta Fig. 29, fom
foreftåller en gifven Parabel Cw»/Mw'0, hvars

Parameter är hvilken innantil tangeras i

punften M af Parabeln BM;;iV, och tillika utan-

til tangeras i puncten tn af Parabeln ?>mviV,
Når man hårm.ed jämiorer Fig. 24; få fö-

relläller Tangent-pundien M i Fig. 29. den hån-

deUen, dä uti Fig. 24. bagge puncterne och
f)t fkulle komma at flyta tilfammans: och åter

Tangent -punclen m i Fig. 29. föreftäller den
händelfen, då uti Fig. 24. de bägge puncterne

m och 7n fl\ulle komma at flyta tilhopa.

Huruvida åter deffe 3 färfkildte pundcr k

Fig. 24, ni\ fji och fl^ulle mojeligen kunna
förenas til en enda pund, och vid hvilka om-
ftändigheter ladant Ikulle låta lig göra, blif\er

här nedanföre tiltålle at omröra.

Imcdlertid har man af Solutionen i Problem

/r, jämtörd med dartil horande Amnårkniug

^

det bekant, nt Parametern för den innantil

tanc;erande Parabeln BM7;iV Fig. 29. fkal vara

_ 16 AC" (AB - v (4 AB^>3/^. AC))
^ '

3 (2 AB~>/(4 At)^ ^ 3 / . AC)/
Det
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Det är altfä klart, at om Parametern til Pa-

rabeln BMwV vore mindre än fom fvarar emot
nyfs anförde vårde, fä kunde denna Parabel

omojeligen tangera Parabeln CmntMm'Oy ic-

ke eller (kåra henne nedanför AB mera ån uti

en enda pund hvilket fednare dock nöd-
vändigt målle fke, och det til vånfter om ax-

len AC, dg, fåfom hår fupponeras, AV > AC.

Af åberopade Problem IF, och des Anmärk-^

ning^ år likaledes det utredt, at Parametern för

den utantii tangerande Parabeln hm"mv Fig. 29

(kal vara
^ ^^AC^CAB 4-^(4 AB-^3^AC))

"'SC^AB H- K(4AB^-3?.AC))^
Således år åfven tydligt at om Parametern

til Parabeln Bm'mv vore llörre, ån fom fva*

rar emot fift anförde varde, kunde denna Para-

bel, ingalunda tangera Parabeln Cmm Mm'0^
icke heller fkära henne nedanför AB mera, än
uti en enda punét m \ hvilket fednare dock dä
nödvändigt mäfte fkc^ pch det til vånfter om
axlen AC

1 Håraf följer nu oförnekeligen i) at om i

Fig. 24, Parabeln Bm^mmY fkulle antingen
hafva fm Parameter P fä liten, at

AC^ (AB ^ vC4 AB ^ -3 AC))^
3 (2 AB >/(4 AB^ ^ 3 p-AC)y

^

eller ock fin Parameter P IS ftor, at

P > + K4 AB^-3? -AC))
^

3 (2 AB + 1/(4 AB^^a/^. AC})^
*

kan uti ingendera af deffa fall Parabeln Bm'mmV
hvarken tangera Parabeln Cmm7n'0^ icke heller
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fkära henne mera än uti en enda pun(fl:, fom
i alla fall, nödvändigt måfte fke, och det til

vånrter om axlen AC. "Men deremot 2) om an-

_ 16 AC^ (AB- v (4 AB^ ~ 3;^ . AC))

3 (2 AB - V (4 AB^ - 3 . AC))^
'

eller ock om det vore

_ 16 AC^ (AB + 1/(4 AB^~3/^.AB))

^ 3 (2 AB -h 1/(4 AB^- 3;?.AB))^
'

mäfte i bägge deffa fall Parablerne tangera hvar-

annan i en punét och tillika fkära hvarannan
i en puncl.

De Refultater vi fSledes fStt i bagge delTa

momenter, fl;ola vi, för redighets fkul, vidare

afhandla hvar för iig fårfliildt uti de bägge näft

följande Corollarier:

Corollar. 30. Enär hvad i förrta momentet
i allmänhet är funnit, lämpas til nu tor handen
varande fårfldldte cafus, neml. 3/?. AC =1 4 AB%
det är 4AB--3/?AC zr 0, och hvarigenom

un^ 1 r
i^AC^CAB ^/(4AB-3MC))

man altia har hatver —— —— :;
, ^

3C2AB-vC4AB^--3/^.AC))^

._ I6AC^CAB-^^/(4AB"-3;;.AC)) _4.AC^^

3(2ABh- v'(4AB^3?.AC))^~ 3 AB
'

få blifver fölgden den, at om P är antingen

mindre eller flörre än ^-^ la kunna Para-
3 AB

hierne pa vänftra fidan om axlcn AC icke rä-

kns mera äii uti en enda punCt, h\ areft de ock
nödvändigt ikola (kära hvarannan: det är at

4 AC- . r . r ->

om r <; > \ la kan ;T.quationen at 1 tra-

3 AB
ga
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ga varande form, fom med delTa Parabler år

conftruerad^ neml. x"^ - a^x^ - a^hx - a^hc ~ o,

icke hafva mera ån en enda nekad verkelig

Rot 5 och at den nödvändigt fkal ega blott en

enda jakad verkelig Rot, år förut bevift.

4 AC*'
När nu uti expreffionen P < > ——~-

3 "t^o

införas de genom Conftruélionen antagne ana-

lytifka vården, fom äro ? zzby AC = | famt

AB n — + Cy och härvid tillika i ackttages

hvad nu förevarande cafus innehåller, neml.
a-
-j + c zz a Vih och hvarigenom AB =za i/fj

fä förvandlar fig förenämnde expreffion til föl-

jande ^ <; > —t;, det är < > ä^.

Af detta alt hänledes altfå för vår formel

ti ti förevarande Andra, allmänna Hdndelfe af

^ c ^ ay\^ den otvifvelacktige flutfats, at

om .
där år — c a Y|, och tilHka befin-

nes at h- år antingen mindre eller flörre än

; då Ikal -^quationen nödvändigt ega 2:ne

orimliga och 2:ne verkelige ohka Rötter ^ af

hvilka fednare den ena toi vara jakad och den
andra nekad, famt den jakade ftörft.

Jag vil nu anföra et exempel för hvardera
Mndelfen:

Exempel i. - 2^ - 52 x - 12 o,

H 2 Uti
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Uti denna ^quation jämförd med Formlen
- a^x^ - a-hx - a^bc zz o, beiinnes a- — 24,

^ — 6 i ^^^^ — f i — 13*

At denna ^quation horer til den alliTiån-

na håndelfen — -\' c a y^, fkonjes dåraf, at

+ Tj < det är 3 < V 12*

At den ock begripes under den färfl^ildte

håndelfen + c zz a y ^, vifar fig däraf , at

ii- + -ij = y24.|5 det år at 3 - VQ.

Nu forefaller hår tillika den cafus at b- <t-^^a'*j

ty (V)^ <l ^. 245 det år 'fi < %\ DåVföre
och enligt hvad i detta Corollario är å daga

!agt^ kan med full vifshet flutas , at denna
/Equation mäfte hafva 2:ne orimliga Rötter,

och 2:ne verkeliga, famt däraf en jakad^ fom
år den ftörre, och en nekad, fom år den min-
dre verkeliga Roten.

Vid Exemplet af denna ^tquation .r^-24A:*

- 52a: - 12 — ö, kan jag icke undg3 anmärka,

huru den Algebraifka Reglan at uptåcka orim-

liga Rötter, efter Newtoxs methode, åfven

uti vifTa Biquadratifka i^quationer, icke flår in.

Ty hår finnes, at | x O'. .v'' > - 24x-.x'^'j

at f X > o*. A.-^ X - 52; och at | x 52'a-^

> - 24 T- X- 12: i följe hvaraf man, enUgt be-

fagde Reglas anvifning, hår icke kan fpörja

hSgou onmelig Rot

Men
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Men at i?iquationen i vårt Exempel likvål

verk eligen eger 2:ne orimliga Rötter, det år,

fäfom vi redan funnit, ovederfågeiigt, och åro

des Rötter tämmeligen nåra följande, nemligen:

X — 5,777 . . 5 X- -0,262 » . 3 famt ^:zr-2,7575.

i. y - o, 3149 ....

Exempel 2, - - I2 a: - 9 := 0. Hår år

6^ b 2^ och c zz ^. Man har i detta

a- 6
Exempel både -4- r < /f^ ty—- -f-|<|/f j

(Sfom ock ^' + Vi ; ty— + 1 = yCf . 6).

Nu fom hår befmnes at b- > ; ty

> • 6^ altfä måfte, i förmågo af hvad när-

varande Corollarium innehåller, vår ^quatioa
i detta Exempel hafva 2:ne orimliga Rötter, jäm-

te 2:ne verkeliga, hvaraf den ftörre år jakad*

och den mindre nekad*

Corollar. ^x. Hår fiole vi nu vidare företa-

ga 2:dra momentet af det Refultat, fom uti

Corollar, 29. blifvit funnet: det år, at om antin-

^ _ 16AC^ (AB -f 1/(4AB^> 3p .AQy
OckomPw

3^^AB^.7^^B..3^,AQ^. ^

fä mäfte i bagge deffa fall Parablerne tangera

hvarannan i en punft, äfven ock ftåra hvar«
annan uti en pund: 3 hvarvid bör iloogkommas,

at det förra P Fig. 29. betyder Parametern för

en Parabel BMwV, fom förft innantil i en
punél M tangerar, och federmera uti en annan

H 3 pund
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pun(ft m fl<år en gifven Parabel C mm Mm 'O \

hvaremot det fednare P betyder Parametern til

den Parabel Bw/^w/i;, fom forlt uti en punft

fldr, och fedan uti en annan punct m' tan-

gerar Parabeln Qynm Mm'O ^ utan til.

Når nu förenämnde expreffion for hvardera

P lampas til forevarande calus 4AB'-3/?.AC
fä finnes de bagge lladna uti et och famma

4 AC^
varde, nemligenr P —7— . Håraf mäfle

man altfä draga den flutfats, at en och famma
4AC^

Parabel , Fic^. 20. hvars Parameter år
^

3 AB
fkal både innan och utantil tangera Parabeln

Cmm Mm' O.

Vil man nu veta fjelfva ftållena for deffa bå^r-

ge (lags tangerande, fä utvifar åfven ProhUm /r,

jåmte därtil horande anmarkjimg^ at når tangeran-

det n<erinnantil A/? -f AB v (4 AB-- 3/?. AC)

;

och när det fker utantil, blir Ap zz f AB —

f V'C4AB- - 3/^.AC> Men bägge deffa vär-

den pa Ap y uti nu forevarande cafus 4 AB' —
^p.AC — 0^ förvandla lig ock til et ock det

famma, nemligen Ap f AB. Når äter bag-

ge puncterne p,p gä tilfammans, fä mäfle ock
bägge tangent -punderne M och m' tråftas til-

hopa uti en och famma pund. Och blir lä-

ledes ej mera ån et Aälle for dem bägge.

Hvad Ster de bägge fl^ämings-punAeme m
och m' betrål-Tar: (a är äfvcnledes oundvikeligt

at de ockfa, i detta fall dä tangent- pundeine
gå til hopa, mnlle träffa til famnens uti en pund.
När Liter det (kcr^ fii kan den punden hv2rkcn

vara
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vara til höger eller vånfter om den gemenfam-
ma tangeiit- punden. Ty vore den til höger,

fåfom punclen få kunde tangerandet utan-

til omöjeligen ega rum, vore den åter til vän-

fler, fåfom punÖen m \ fä kunde tangerandet

innantil ingalimda ega rum: hvil'ket alt fjelfva

Figuren heit tydligen å daga läggler. Dårfore
mälie altfå den gemenfamma fldrningen och
gemenfamma tangerandet gå för fig uti en ock
famma punél.

Härigenom finner man altfå ej allenaft i

Fig. 24. både möjeligheten och verkeligheten

däraf, at de 3 fårfkildte punfterne m och
m kunna komma at förenas uti en enda punél,

utan ock därjämte fanningen af den fatfen, at

2:ne färPKildte Apollonianfte Parabler kunna uti

en och famma punc^t tilhka bäde tangera och
fldra hvarannan. En fats, hvilken vid des

forfta åhörande faller få paradox, at man ge-

nalt fkulle hälla den för en omöjelighet: mea
hvaruti likväl en hvar, fom med upmårkfam-
het öfvervågat det föregående, nödvändigt mä-
fle rinna fig föranlåten til bifall.

Et prof af denna fats förekommer vid ut-

•redandet af Rötternas förhållande uti formleii

' a^x- a'bx ' a^bc ^ 0^ för den håndelfen at

bäde -— ^ c ^ a (hvilken tillika fager at
/\b

+ c < a |/|) famt därjämte h'- =: ^2.

4^

hvilket alt följer dåraf at hår poneras 3 AB- -
^ A C"^
•^p.AC =0,5 famt P zz --r^r' i^varvid fåfom

3 AB
här
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hår ofvanföre år anfördt, man hafver AB r:

ti + c, v - a, hC I- a, och ? zz b. Och

emedan man funnit A p z= | AB $ fä blir

- ^ = f (^^ + O = f .^-Kf = ^Vh Nu

aldenftund ofvannåmnde fats innehåller at når

A AC^
4 AB* - 3p . AC = o famt tillika P = ^—r— 5

3 AB
fä fkola alla 3 punfterne m' och w\ famt
altfä åfven / och flyta tilfammans uti en
enda punft, det år A;^ = Ap = Ap\ Fordenfkul

mäfte vår Formel i deffa håndelfer hafva 3 lika

ftora negativa Rötter. Därfore bor ock, om
man uti Formlen inforer de vården pä och
fom de i följe af deffa håndelfer böra ega, neml.

2

b = /jV och c rr >/| - ^ =:r i ^

den dåraf upkommande ^quation hafva 3 lika

ftora negativa Rötter, fom hvardera — Ap =2- x

=r f AB =r a Y^: det år at för famma .^qua-

tion bör (x + a y^y — o, eller + 3 ^x- yl

I tf^ ;v + § y^ z=z Oj vara en complet
Faélor.

När nu fådana vården pä /' och c, fom nyfs-

bemålt år, införas uti vär Formel x** - ^i-x- - a-l-x

-a^hc^ioj fä förvandlas den til följande nem-
ligen - a^x^ - f tf- AT Yl- - j\ tf** 0. Och alt-

fä, om vår fats eger grund, Ikal den fLim*

ma läta jämt dividera lig med x^quationem
x' +3 ax^^ y'i+ 1 ^"-y + J 4 V;^ =r 0. Når di-

vifioncn iöretages, g»Sr den ockfä jJmt tor ng,

utan
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/stan något Reliduum, och lemnar i quoto den-

fia /^qmtion x ~ 3 ^ K| — o 5 hvadan =: 3 ^ y|.

Detta beftyrker altfä, at vär utrönte fats

•^ger fin fullkomliga riktighet, och uplyfer ofs

^tillika därom, uti förevarande allmänna hän-

delfe.— -^r ^ i^i^, >/|5 at når tillika år + c:

= ^ 'Itch = 57 fä fl^al formlen
x"^ " a-x^ % a'^hx ' a-hc = <?, nödvändigt hafva alla

jina Röttet yerkeliga, 3:ne nekade och en ja-

•kad, famt de nekade alla 3 lika ftora, och hvar-

"dera — x.{=z a y f, men den jakade, fom år

''^^^FxempsL -^x^ — 24 — 64 :v — 48
Uti denna .

-^quatipn jämförd med Formlen
'x^ — a-x^ — ^''/'^c — a^bc rr Ö5 blir — 24,

I, ochi: — |. Man har därföre c —

Således är , hår - c <^ a -{/f ? ty 3 < 1/^/5

jåmväl finnes -y + = yfj ty 3 =:

Och em^an den cafus ockfä här intråffar

at^- =1 ^^^-^y/l)^ =^-245 altla m§fte,

enligt hvad hår pfvanföre är förklarat, i?iqua-

tionén hafva alla des Rötter verkeiiga, en ja-

kad, fom år ilörft och 3 nekade lika ftora Röt-
ter neml/ 3^ yl^^-^YJ, - a och -Äl/f,
det är x é*,

' ^ — 2, x ~ 2, och x r:: — 2,

Hvilket ock befannas däraf, at når deffa Rötter

fammanfättas, fä :apkommer den uti Exemplet
föråäide ^^uÄoa x"*- — 24.x:^ 64 a; ^Qzzo,

1, I Sälun-
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SSIunda har man val tilråckeligen ofredt

om Rötternas befkaffenhet uti vår Formel vid

de håndelfer, fom nu varit i fräga: men fom
likvål hos nägre Läfare kunde qvarblifva nå-
got tvifvelsmål om verkeliga fanningcn af den
vid förlla utfeende befynnerliga fats, fom här-

vid blifvit nyttjad, och hvartii vi igenom den-

na vår methode at underföka Rötternas beO^af*

fenhet blifvit förde: få vii jag nu, til defto

fulllländigare uplyfning, innan jag aldeles lem»

nar detta åmne, bSde upgifva en ordentclig

Conftrudion pä 2:ne Parabler, fom hafva den-

na egenfl^ap, lamt dårjåmte med en Demonftra*

tion grundad pä bekanta Theoremer om Para-

belns natur, bevifa, at de bägge både tangera

och ftära hvarannan uti en och famma punél,

och hvarvid jag förutfåtter den definition pl
tangerande, fom i fit råtta forftånd tagen, ick>e

lårer bertridas, nemligen: at 2:nc kroklinicr

kunna fågas tangera hvarannan, dä de bagge

uti en och famma pund hafva en och famiha

räta linia til gemenlam tangent.

Sjelfva Conftruåionen år följande»

Pä en gifven råt linia AG (Tab. V. Fig. 30.) up-
rita en half Cirkel ADG. Igenom Centrum C och
punften A, drag CD och AF, bägge lodrätt

emot AG. Gör AF lika ftor med AD, och
fammanbind punderne G och F igenom räta li-

nieu GF, fom 11<år Half-Cirkelen uti en pund K.

Etter denna förbercdelfe fl\er nu Conrtrudion
i Fig. 31. fålundn. Tag räta hnien AC lika

ftor med AC i Fig. ;o. och drag AS lodrätt

emot AC. Därpä af^^^är AB = i FG. Umr
pundca B, fåfom vcrtex, famt med en Para-

meter
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meter lika ftor ^ed f KG, befkrif Parabelri

B»«V; åfvén ock utur punden C, fåfom ver-

Ux famt med en Parameter lika ftor med Dia-

metern AG, befkrif Parabeln CO. Tag vidare

AB punélen 13, at A/? = f AB, och drag

igenom p lodrätt emot AB rata linien pm^ til

des den rakar Parabeln B?»V uti någon punél m.

Got ock BS = B/?, och fammanbind pundter-

na S och m genom räta linien SwT, hvilken
uti T råkar axlen AC fqrlångd pä andra lidan

on^ punden p.

Jag päftär nu i), at räta linien SwT är uti

punélen m en gemenfam Tangent til bågge Pa-

cablerne hmV och CO.

Bevis. Emedan BS är gjord lika med B/>,

och #w år, enligt Ijelfva Conftrudion, en tagen

punft i Parabeln BwV, hvars ordinat är pm^
och abfciffa B/?, 13 är af AppoUonianlka Para-

blens natur, fom ftädfe har fin fubtangent dub-

belt (S ftor fom abfcilTan, genaft klart, at SwT
år en Tangent i punften m til Parabeln BwiV.

At nu bevifa det famma för Parabeln CO;
13 fordras at beftyrka 2:ne omftåndigheter, fe-

dan man ifrSn punden m dragit mr lodrätt

emot AC, nemligen den ena omftåndigheten,

at Tr fkal vara dubbelt fä ftor fom Cr; och
den andra» at mr dS en ordinat til Parabeln

CO, det år at punélen m år verkeligen belä-

gen pä Parabeln CO.

Til den ä^idan märkes förft at vär Con-
ftruftion i Fig. 30, gifver AF^ =: AD^ = | AG^i
fåledes FG^ = AF^ + AG^ =1 AG^j hva-

dan aUfä FG = AG VI
1 z Nu
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Nu år ock det, i anfeende til rättvinklige

Trianglarne FAG, GKA, et bekant Theorem,
at KG förhäller fig til KF, fafom quadraten af

AG til quadraten af AF: det år KG : KF :

:

AG^:|AGS dårfore år KG =2 KF; och alt-

fä KG =: f FG = f AG VI.
Sedermera i ackta^es vid Conflruftionen i

Fig. 31. at AB — # FG; at Ap — mr — 4 AB,
at /?B - 1^ AB, bch at pS — ip^ —\ AB;
Således mälk AB - | AG vl\ mr - f AG
och ;?B — I AG y|. Parametern til Parabeln

hmY är i Conftruftion tången f KG —
f AG y |. Nu år i följe af Parablens natur

pni' z= B/? X Parametern for B^;iV; det år pm^-

B;^ X IAG VI = § AG v/f X fAG v'| |AG^
Således är pm — | A G.

Vidare år enligt Conftruftion ACz=f AG;
följakteligen mäfte Cr = AC - Ar — AC-vm

I AG I AG = J AG.
Likmatigt Conflruftion har man de bagge

Trianglarna Spm och virT likformiga^ hvaraf

följer at pS:pm:: m r : Tr. Och eiterfom pS
zz Ap zz. 7nr, (emedan livardera zi f AB), ii

mäfte ock Tr zz mp Ar.

Således, efterfom, enligt hvad hSr ofvan fö-

re är bevift, pm zz ^ AG, fä Ikal ock IV zz

Ar zz f AG.
Nu år Cr zi AC - Ar = \^ AG - f AG

zz J AG: dårföre ikönjcs håraf, at i förmago
at Vc^r Conflrudion mälle Tr zz 2 Cr.

Vi hafve nu falcdcs full koml igen beftyrkt

den ena omftåndighcten hörande til värt ätag-

lie Bevis, uemUgon at 1; är dubbelt fä Itor,

iom Cr.
•

At
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•'^^ At nu vidare bekräfta den andra omftåndig-

heten: få märkes at iikmätigt Parabelns egen-

fl^ap mäile Redangeln af Parametern til Para-

beln CO famt abfciffan Cr; det år AG 'lAG,
Vara lika fior med Ordinatans quadrat för ab-

fciffan Cr; följackteligen fl^al famma Ordinats

quadrat vara | AG^
Nu år här ofvanföre vift at mr rr | AG |/|;

livadan des quadrat mr^ § AG^.

Och håraf följer altfä, at mr åren Ordinat

i Parabeln CO til abfciffan Cr: hvarföre fåle-

des m måfte vara en punä i famma Parabel

;

famt följackteligen , fa vida Tr :ir 2 Cr, flu^l

nödvändigt räta iinien SmT vara en tangent i

punften m til Parabeln CO: åfvenfom här of-

vanföre blifvit ä daga lagdt, at famma rata iinia

ockfä i famma punél m år en Tangent til Pa-

rabeln B 7^ V. Af hvilket alt fluteiigen härle-

des den fanning, at bagge deffa Parabler uti

en och fam.ma punft haiva famma räta linia

SmT til gemenfam Tangent. Hvilket var värt

förffa päftäende, fom fkulle bevifas.

Jag päftar vidare 2) at deffa bagge Parabler

uti famma punél m fkola ockfä nödvändigt
flråra hvarannan.

Uti denna delen behöfves ej mycket vid-

löftigt bevis: ty fedan man i det föregående

funnit, at bagge Parablerne nödvändigt råkas

uti punften fä följer det öfriga vid fjelfva

Figurens åfkädande af fig fjelft, hälft det är

klart, at AV icke kan vara ftörre ån AC, och
tillika AO ftörre ån AB, utan at Parablerne

ilola fkåra hvarannan. At åter i följe a£

v är Conftrudions betoffenhet nödvändigt år

I 3 AV
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AV > AC, famt AO > AB 5 det vifarfig klar-

ligen fålunda: AV år en Ordinat til Parabeln
BwV> dårfore mäfte quadraten af AV vara likt

ined Reclangeln af Parabelns B »2 V Parameter
och abfciffan AB. Nu är, enligt vår Con*
(Iruélions befkaffenhet och likmåtigt hvad fö-

regående bevis innehåller , Parametern f6x
BmV n f KG = t

X f AG v^i=:tAG v^l;
famt AB = i FG = i AG Således har
man AV^ = f AG ^/i x iAGVJ = TAG^
Däremot år AC = 1 AG, elier AC^ = i AG-.
Som nu j AG- > \ AG*; få måfte ock
AV^ > AC-, och altfå AV > AC.

På lika {att finner man at AO^ r=. AC >«: AG
= I AG^5 hvaremot AB = | AG VI, elier

AB^ ^ I AG=: och fomf AG^ > \ AG^^ ft

inåfte ock AO- > AB% eller AO > AB.

Sedan man fäledes, til utredande af vSr
Formel — a^x^ — a^tx a^bc Zl nog
cmitåndeligen förklarat alt, fom hörer til dc

bågge allmänna Håndelfer — + a y^, famt

^ ^ e < a fa äterftär nu allenaft at i

följande Corollarier betrackta

a-
Ven Tredje allmaima handelfen —

" + c H ä
20

Cornllar. 32. Emedan här altfä fupponeras

AO Zl AB; fa hora til denna händellcn la vål

Fig. 23, fom Fig. C4, da punclen O fl^ulie in-

träffa på punclen H. Och om åfven fromma

cafu5 läiDpas tU Fig. 5, nemligen at AO Z. AB,
jämte
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jåmte det vilkor, at Parabeln CMO fkulle tan»

gera Parabeln BiMV innantil, fä finner man,
huru ftor Parametern för Parabeln BMV til den
ändan bor vara, om uti des värde, fom ige«

nom ?roble?n IV. och enligt därvid fogade
märkning blifvit utrönt, man gör AB = AO,

det är: + ^ =r ^ )/f. Nu år pä anförde ftålle

funnet, at dä Parablerne tangera hvarannan, få år^

i6AC^(AB + i/(4AB^-3/'. AC))
Y .... .,. iiiif I

.
i I .11. III.. eller" 3C2AB + i/C4AB^-3/^.AC})- ' ^

fom här är det famma

i — _
^

—

,

. •

3 C^^ 2. -f- yc4.(5 ^ o* -

1

därföre, om man fåtter här c zz n Vf,

och hvarigenom föregående expreffion på Pa-

jametern b förvandlas til följande, nen:^ligea

g a 1/2
I — f§ utvifar detta värde på hy huru

uti vär nu förevarande håndelfe (Fig 5.) Parame-

tern af Parabeln BMV bör vara befkaffad, om
Parablernes tangerande, vid här erforderliga

vilkor, fkal ega rum. Och är klart, at om
denne Parameter vore mindre, fkullé Parabler-

ne fkåra hvarannan i 3:ne färfkildte punder,
til vänfter om AC? vore äter Parametern Itörre,

fä kunde bägge Parablerne nedan om AB al*

drig räkas. Häraf flyta altfä otvungit följande

Corolr
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Corollarier for var ZEquation jc"^ a-x- a^!?x

a-
^ aHc zz o, da daruti poneras -h c zz a V^.

nemligen:

Corollar, 33. At dä i famma ^qiiation til-

lika befinnes h zz 5 fä mäfte ^qiiationen

hafva alla des Rötter verkeliga, hvarafden ftor-

fta är jakad, och de öfrige 3 mindre allefam-

mans nekade,, men ibland deffa 3:ne fivola 2: ne

vara lika Itora, och h vardera i:: ^ AB — |
y(4 AB— 3/?.ACzif ^yi.

Exempel, - 72 ."^^^ - 256 ^ - 240 IT ; h var-

eft zz 72, ^ ^5 c zz låiedes år hår

^ c'zz a Vl^ ty Ii = y-^i = 65
4^ 4 • 17

nu befinnes ock at i detta Exempel år ^ zi

1—
j ty = j darfore mälte Äqua-

27 27

tionen - 72,%- — 256^ — 240 n i?, hafva

alla lina Rötter verkeliga, den ftörlia jakad, de

3:ne öfrige nekade och däribland 2:ne Jika Hora.

Denna z^qnations Rötter aro ock, x zz ic,

CoroUiir, 34. At om h < 5 fä fkcla
' 27

ockfä .l^qnationens alla Rötter vr.ra verkeliga,

en jakad, foni är (törlt, och 3:ne nekade, mea
allä lig imellan olik:i ilora.

Excwpd. x'^ — ifi.v' — 2 Q.v — q zz o\
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^ + r = ^ ty -4^ + = V¥ = 3.

och emedan det befinhes at här b < —
5 ty

27

^# < — 5 fä kan med all fåkerhet flutas,

27
at /Eqiiationens Rötter mäfte allefammans vara

verkeliga, den ftörfta jakad, och de oftiga 3:ne

nekade och olika itora.

V

2

Corolta}\ 35» Men om ^ > , j la m§-
27

fre .^Iqiiationen hafva 2:ne orimliga Rötter,

jämte 2:ne verkeiiga, hvaraf den ilörre ftal va-

ra iakad, och den mindre nekad.

Exempel. x"^ — 2x^ — qx — i no; hvar-

efl r:: 2, ^ =: i, och |. Och fom hår

befinnes -^c:=:ay^-l) ty —- | = i/|m

;

8 ^ 8 V2 .

2

jåmval at ^ > 5 ty i > ; (1 är fä-

27 27 '

^

kert, at denna itquation har 2:ne orimliga Rot-

ter, famt 2:ne verkeliga, hvaraf den ftorre år

jakad och den mindre nekad.

Corolkr. 36. För öfrigt år det tydligt, at

uti Formlen x^ — a-x^ — a'l^x — a-hc — Oy

dä, fäfom fupponeras i denna 3:dje allmänna

^ håndelfen, där är -^c=r(^Vh eller ABnrAO,

och fäledes Ap — AB, har man — x = a y|;
hvarfore fädane Biquadratifta Ä^quationer af nu i

fråga varande form m.ålle al tid låta reducera lig

til Cubifka igenom divifion med x -^a —
K Detta
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Detta inträffar ockfä fuilkomligen: ty om

man uti v är Formei fåtter ^ c zz a Y l\

fä förvandlas den til följande, neml. .v^ - a-x^
— a-bx - a' b | ^4 _ Och när denna
divideras med ^quationen .v + a -/f, går

divifionen jåmnt for lig utan uägot Reiiduum
och lemnar i quoto följande Cubiflsa /tquation
neml. - ax \/~ - ^ a-x - a-b-t- I a' = o,

I anledning häraf måfte Ä!qu3tionerne uti

våra bagge nåftföregående Exempel , fom åro

X* — i8-^ — 28-^' — 3 — famt x'^ —
— i>: — I =. låta jämnt dividera fig, den
förra med Äquationen a- 3 =r ö, och den
fednare med x + i = 0. Det befinnes ock få.

Och blir quotus för den förra: Cubifl-a /^qua-

tionen — — 9.t — \ — os famc för

den fednare: — a;- — x - i — Tag bert

andra term.en i dem bagge, hvilket (l^er, cä

man i den förra fåtter x — >/ + i, och i den
fednare = 2 + j5 få förvandlas de til föl-

jande neml. 7^-i2/-i2 — o\ och -f z - v^rr o.

Bagge deffa höra til den form, hvarom hår

ofvantöre är handlat i Cnnfini^iion IF. lör Cu-
bif!-;a /Equationcr. Lat ofs dlrföre jämföra

dem med där varande Formel ; fä blir i c-en

förra ~ 12, och b ^ i. Och emedan hår
Cl'

fålede? ar -7 < ty < V' -^tfå följer

af famma con^ruclions Ciyclkr. i och 2, at

/tqnntionen — — 12 — 0, målle hafva

alla des Rötter verkcliga. Darföre kan /rqua-

tioncn \- - 3 a.- 9.V — i — ej heller und-



1786. Jpr. Maj. ffmu 115

gl af fega , alla fina 5 Rötter verkeligä; hvaraf

ock vidare följer, at ällä 4 Rötterne målle

vara verkelige uti ^quationen x"^ ^ i^x- ^

Pä lika fått finner mail at CnbiCkå ;^qua«

tionen - f z - #f ir il<ai hafva 2:ne oi^im-

a-
liga Rötter, emedan där blir > tii

b
i_7_i_8^ fäledes mäfte det fämma lilnda tui

Cubifka /5!quationen x^ -- - x t zz. g, hVar-

aF den nållnåmnde är tagen igenom en blott

lubllitution af :v m 2; f 5 följaktéligen fkäi

ock -Siquationen x'^ ^ 2x ^ i hvii^

ken upkommer genom den förras muitiplica-

tion med ea Faélor x ^ i t=z o-^ åfvenvåi hal-

va 2:ne orimliga Rötter*

Detta^ fom aldeles inftåmmer med hvad vi

förut på en annan våg uti nåft föregSende Cc-^

rollarier 29. och 50. angående bägge deflaÄlqu*:-

tioner utrönt ^ befiyrker altfä riktigheten både
af det ena och andra.

OhfcTvationcr på Memim gäng under

Soie% den ^ Maji 1^86^

Gjorde pS ObfcrvatQViuHi i Upfata^

Af

ERIK PROSPERIN*

T^en 4 Maji Vid Solens^ upgäng, flöct et ttiftl^ tvåli\ iied vid Nord-Öllra Horizonteti* fom
K 2 hindra ^
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hindrade mig at tydeligen fe Solens difcns, men
fedan Solen högt lig ofver detiarr.ma, biet jag

Mercurins varfe, fom dä nyfs (lappc des brådd.

Hade himmelen varit rått ren ned vid Hori-

zonten, tviflar jr^g icke at ingåncren af Mercu-
rius kunnat obferveras. De öfriga obierva-

tionerna vifa ockfå, at Contartus huerior, O^edt

vid pafs en fjerdcdels time efter Solens upgang.

Sedan jag under hela Mercurii gång förbi

Solen, med en objecliv micrcnieter tagit des

brådds aflländ ifrån Solens brädd, beredde jag

mig på at med en lo fots ganil^a god Achro-
matiH^ Tub obfervera des urgäng ur Solen.

Jag vardt dä ganfi^a tydligen varfe at Planeten

var omgifven med en ljus rand, fom var myc-
ket ljuf:ire ån det ofriga af Solens kropp. Den-
n.e rand, fom liknade en Atmofpher, kunde
vara i högft 2 fecunder bred. Han fyntes bå-

de jned den Achromatiil^a Tuben och med en
vanlig 20 iots Tub, men under det, at ]?.g

med et Refleftions Telefcop, fom var garne-

radt med en Objediv micrometer, mätte Mer-
curii afhand ifrån Solens brädd, vardt jag ho-
nom ej vatfe, antingen a t han ej fyntes når
Mercurius var långre in i Solens difcus, eller

jag, fom då endall \ ar upmårkfam pä måtnin-
gnrna, ej gaf aktning dårpå, eller ock, at han
cj kunde fl^onjas wied en fvagare Tub. For
öfrigt fyntes Solens kropp och des flackar nu
fortrålYeligeii v ål.

Kl. g tim. 36 min. 99} fec. råtta tiden til

IJpl.da meridian, lopp Mercurii brådd tiilam-

mans med Solens brådvl, och dätta år i nun
tanke den råtta tid-punden tur Contadus In-

teriör.
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terior. Jag fåg den få precift at jag ej tror mig
vara ofåker pa en, knapt en half fecund. Con-
taétus tycktes ej fke pä det fåttet at Merciirii

Ciirvatur inträffade med Solens, utan når Pia-

jieten nalkades Solens brädd, fatte fig likafoni

en liten ganfka fin fvart prick imellan Mer-
CLirii och Solens bräddar, och fammanbandt
dem (Tab. V. Fig. i). Denne fvarta prick kom
aldeles i et ogneblick, och var på långt når,

ej få ftor, fom det band, fom vid Veneris gång
under Solen, 1761 och 1769 hafver tyckts fam-

manbinda des och Solens bräddar, innan deras

curvaturer tyckts tangera hvarandra. Alt fom
Mercurius förfogade lig ur Solen, bredde den-

ne prick fig ut åt bagges bräddar, få at punäa
Contaftus blefvo bredare, än deras Circulåra

iigurer tycktes tillåta. Således var vid pafs

kl. 9 tim. 38 min. Planetens utfeende nåifan

klockiormigt, fom i Fig. 2. Vid pafs kl. 9 tim.

39 min. tycktes Mercurii centrum vara pä So-

lens brådd. Vid det at Mercurius vidare gick

ur Solen, tycktes des fegmen t förlora fin Cur-
vatur och göra en näftan råtlinig vinkel.

Således var vid kl. 9 fim. 39I min. vid pafs,

des utfeende fäfom i Fig. 3.

Denne vinkel eller udd minfl^ades alt me-
ra och mera til des kl. 9 tim. 41 min. 40I fec.

intet fporr mera fyntes af Piancten, fa at detta

moment kan anies för Contaélus Exteriör.

Herr Magifler Olof Schilling, fom jämte

jnig obferverade med en tjugu fots Tub fick

kl. 9 tim. 36 min. 39I fec. ContaAus Interiör;

aideles famma moment, fom jag. KL 9 tim,

41 min. 3c fec. Contaftus Exteriör.

K 3 Jag
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Jag har anfört niomenterna juft fädar-'^>.

ibrn vi dem anteknat under fjelfva obfervatio-

nen, men emedan de fielte i Sverige gjorde ob-

fervationer gifva mora emerfionis i minut och
d.ärofver kortare, hafver hos mig tvifvelsmäl

upkommit, at vi, vid Conta(Sus Exteriör tagit

jfniite cm minuten. Til uplyfning håruti iär

jag nårnna, at jag tilfade den fom räknade pä
klockan at ej nämna up minuterna, på det han
ej genom falfk minut (l^ulte förvilla ofs. Där-
emot gick jag vid hvart lårftdldt moment til

klockan och upteknade minuten. Herr Magi-
iler ScHiLLiNG äter fatt mitt emot klockan,.

at han utan at röra lig kunde fe minuterna i

bägge hade vi pä farfkildta papper upteknat

fomma minut. Skulle vi bägge haiva tagit

inifte, fä råttas momentet för Contadus Exte-

riör ifrån 41 til 40 minuter 3 i förra fallet har

jag fått mora emerfionis at vara 5 min. i iec.

;

i det lédnare 4 min. i fec, I den förra hän-<

delfen H^ulie Mercurii apparenta diameter vara

^ ib'?85» och des diameter, om han vore til

Solens medel-ailländ, ::i 7 ,73. I den fednare

fludle des apparenta diameter vara zz ii\cc>

Gch om Planeten vore til Solens medel-afftänd

— 6 -,193. Herr de la Lande har genom li-

na obfervationer 1753 funnit at den famma bor-
de vara ir 6", 5 och Herr Bp.adley genom en
i2Q fots Tub år 1723, at denfamma vore -zz 7",34»

(jämfr, DE LA Lakdes Aih*onomie 1391)^
Sjclfva diametern mätte jag ej under Planetens

palfag^, i den öfvertygelfc^ at man n^ulle fin-

na denfamma mycket fäkrarc genom beräknan-

det af mara Emeriionis, men däremot tog j:iC[

47 gäiiger Mercurii bräddi> atlUnd ifiän Solens

brädd,
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brådd, de flefta innan Mercurius varit vid fit

minfta afftänd ifrån Solens medelpund, eme-
dan jag fedan dels var fyffelfatt med, at taga

Solhögder för urets reglerande, dels ock be-

liofde hvila ogat for at obfervera Emerfionen.

Jag var ock ofvertygad, at det fåkrafte Mer-
curii afftänd ifrån Solens medelpunft dä fkullc

fås, genom Contaäus Interiör. Det fl<ullc

iiptaga för mycket rum, at har anföra alla deffa

obfervationer, med de dårpS grundade uträk-

ningar. Det torde vara nog, at endaft upgif-

va de mätt jag funnit pä Planetens Norra eller

aflågfnaile brädds minfta afftänd ifrån Solens

medelpunél, fedan det blifvit corrigeradt genom
ixefraéiiionen och Parallaxen, jämte några reful-

tater af mina obfervationer 5 fäledes var,

7 3 8 - - - II 36, I

Om jag jämför Contiadus Interiör med hvart

och et af de för mediet af Paffagen obferve-

rade afftånd, fäs genom uträkning, at famma
minfta afftånd bordt per medium vara j i' 36'', 10,

och genom det obferverade minfta afftändets

jåmförelfe med alla de öfriga n ii 36'', c8.
Tiden för famma minfta afftånd blifver 6* 54' 33"

Temp. ver. til U{)fala meridian, eller 5^ 49 55"

Temp. med. til Parifer meridian.

Tiden för Mercurii apparenta conjunftion
med Solen, det vil fåga fådan, fom den fkulle

fynas ifrån Jordens medelpund:, utan at Planc-

Temp. ver. UpC
' 45 52

6 56 44
6 59 2

Mercurii brådds afil:ån'd

från Solens medeipund*

11 36 , I

II 36, 6
II 36, 6

K 4 tens
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tens Aå!!e vore corrigeradt med Nutation och
Aberration, inträffar kl. 15^ lö 36'' rnedeldd til

Parifer meridian. Genom obfervationen nn-

nes at Mercurii råtta llålie i fin orbita i anfe-

ende til Solen var då 7^ 13° 49' 4''. De l.v

Ländes Taflor fatta honom 4' 10'' längre fram

i fin orbita och Malleys Tafior 3' 46" for

långt tiibaka.

Vidare om Mercurii apparenta diameter an-

tages 12 blitver des hehocentriD^a Latitud

14' -5''? 8) och den nediligande Nodens Itäiie

T ^5° 5^'' IncUnationen, lika med de

LA Lande, antages rr 7° o' o". Tages Ster

iViercurii apparenta Diameter =r 14' bliiver des

heliocentrifka Latitud zz 14' 24', 4 famt No-

dens Itålle 7^ 15"^ 47' 19". I förra händeUea

fåtta DE la Ländes Taflor Latituden 25", 5 fur

liten och Nodens fiålle \ 6 tor långt fram,

famt Halleys Taflor Latituden i i för Hor,

famt Nodens ftålle 4' 46'' för långt fram. I

fednare händellen giiva de ea Ländes Taflor

Latituden 22", i för liten och Nodens Itåile

1' 11" för långt fram, famt Halleys Taflor La-

tituden \ 2', 4 för Hor, och Nodens iUlle

4 57'' för längt fram.

Antages äter Inclinationen med Halley
at vara zz 6° 59' 20" bör Nodens liälle fran.-

flyttas II".

I alla defTa uträkningar har jag antagit So-

lens apparenta Diameter, at vara 31' 44' , 81 1^*-

dan, fom jag genom dirccl uträkning af Herr

Pl la Ländes Talior funnit dcnramma.
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Obfervationer gjorde i Stockholm pä Pla-

neten MercuriuSj under des gäng ofver

Solens Difcus d, ^ Maji i^jS^i

Af

HENR. NICANDER.
t
1~^å Solen upgick den dagen, var en liten^ moin-ftrimma i Horizonten, fom hindra-

de, at man icke kunde fe om några fläckar

voro uti henne 5 men en liten ftund därefter,

fedan hon hunnit öfver molnet, blef man ftrax

Mercurius varfe, dock fä når den brädd 5-dår
han ingått, at man efter utfeende kunnat ob-
fervera des inre Contadus med famma brådd,

i fall molnet icke fiätt i vägen.

Sedermera var Himmelen klar hela dagen
och under det Planetens vandring öfver So-

len päfiod, fölgde jag honom med en 6 fots

Micrometer Tub, famt gjorde åtfl^illiga obfer-

vationer, hvilka dock ännu ej hunnit blifva fä

utredde at de här kunna anföras. Jag förfök-

te ät ven mäta Planetens Diameter, men fick

icke fådana litflag, fom jag var nögd med. Den
fyntes fä liten, at den betåcktes af Horarii-

håret under i| tids fecund vid pafs.

Til tidens beftåmmande togos ockfä några

högder af Solen, emot hvilka jag eftermidda-

gen fick ganfka goda fvarande. Sädana hög-
der togos åtven dagen efter, och utomdes ob-

ferverades flere dagar ä rad Solens gång genom
Meridian med Traniit-Inftrumentet, fä at tiden

bief ganfka väl bekant.

Dä
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Dä utgången nalkades voro Hr. Canzli-

Rädet och Riddaren Fesnjcr, Hr. Domproilen
i Åbo och K. Academiens dä varande Prcefes

Doft. Gadolin, Hr. Profeffor Wilcke, Hr.

Capiten Branderhjelm och Kgl. Academiens
Kammererare Hr. Sjöberg til biträde. Herr
Ferner nyttjade en god Reflexions-Tub af 12

tums Focal-diftanz , Hr. Wilcke en dylik af

24 tum, men otyrielig. Hr. Branderhjelm en
Refraclions-Tub af 6 fot. Hr, Gadolin en
Achromatifk Tub af 3 fot, Hr. Sjöberg en dy-

lik af 6 fot, och jag äfven en dylik af bålU
forten om 10 fot.

Med delTa Inftrumenter obfervcrades Mercurii

Contaftus Interiör Contaéhis Exteriör

Af Temp. ver. Temp. ver.

Hr. Ferner kl. 9 38' 7^6 - kl. 9 41' 44

6

Hr. Gadolin - 9 37 3 6 - - 9 41 13, 6
Hr. Wilcke - 9 38 26, 6 - - 9 41 41, 6
Hr. Branderhjelm 9 38 9? ^ - - 9 41 4^5 ö

Hr. Sjöberg kl. 9 38 20, 6 - - 9 41 51, 6
mig - 9 38 27, 6 - - 9 42 29, 6

Under fjelfva paffagen 12g Hr. Ferner Mer-
curius omgifven af en ring, fom var blekare

än Solen. Under det Contaftus Interiör gick

för fig, fäg ockfö Hr. Sjöberg, at Planeten

för et ögnablick fköt Solens brådd framför Tig,

eller at denne fenare gjorde likfom cn utfvall-

niag, päfanmia fatt fom Herrar Strömer och
Mallet funnit hånda under Veneris öfver-

gäng 1761. Det famma fager lig ockf^ Hr. Ba-

ron v. Gldda hafva anmärkt, hvilkcn hemma
roade fig at följa Alcrcurius nicd en 10 fots

Achromatilk Tub. Men ingen af olV\ fom
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utom Hr. Sjöberg voro närvarande pa Obfer-
vatorium, bief varfe detta Phenomen. Tvärt
orn fann jag v^anflQ tydligt, at en häligbet for-

nierades i Solens brädd framfor ZVfercurius, el-

ler at et mörkt band förenade brådden och Pla«

neten, 7 fecunder innan fjelfva Contaélus in*

folU pä famma fått, fom det åfven blifvit an*

märkt af Hr. Wilcke under Veneris ofvergång
J76r. Men alla delTa Phenomener kunna af

M^rcurii Atmofpher förklaras»

Obfervationcrpå Meremius gjorde i Lund;

C
Af

AND. LIDTGREN,

Solen tycktes vid upgängen den 4 Maj! vara
tämm.eligen klar, men för dunfter och tun-

na moln fyntes hvarken Sol-flåckar eller Mer-
curius; därpå gick hon in uti tjockare moln
och vardt ofynlig; vifade fig dock något ibland,

lä at Sol-fläckarne ifrän Mercurius kunde fkil.

jas, men blef ej ifrån moln få fri, at med Mi-
crometern någon determination kunde fäs. Åndt-
ligen efter kl. 9 förtunnades molnen, få atjag

utan färgadt glas kunde fe Mercurius genom
Tuben. Jag fick pä det fättet obfervera vi<i

utgången

Des' Contaélus Interiör kl. 9 18' 47'', 8 Temp. ven
Contaftus Exteriör - 9 22 47, 8 • - -

Jag brukade DcUonds Achromatifka Tub med
tredubbelt Objediv, och Oculär-glafet fom

aggraa-
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aggranderar 80 gänger. Obfervationen tyck-

tes, molnen oaktade, vara tämmeiigen god.

Til rniddags-liniens verification har jag ta-

git Solens motfvarande högder med en Q\-a-

drant, fä mänga dagar och fä når dea 4 Maji

fom mojeligt varit.

Mercurit bfvergång obferverad i Skara;

Af

ANDERS FALCK.

Emot all formodan fick jag det nöjet at pä
fått och vis obfervera Mercurius vid ut-

gången utur Solen den 4 Maji. Nägre dagar

törut voro mulne och gäfvo mig foga eller

intet hopp at fä fe denne fållfynte Planet. Den
4 Maji kl. 4 om morgonen var hår half-mulet;

men molnen förtunnade lig alt mer och mer,

få at jag genom dem kunde fe fi%åligen val bä-

de Sol -fläckarna och Mercurius. Jag lagade

dårföre min 18 fots Tub i ordning, med h\ il-

ken jag, för rummets laghets fluil, där jag har

klockan, måfte placera mig utan för fönlhet

under bar himmel; men blällen, fom kom med
ilningar, gjorde, at Hållningen, h varpå Tuben
låg, darrade ibland. Jag var därföre nödfakad
at lemna denne Tub, och i ftållet nyttja en
liten Achromatius, med livilkcn jag kunde lit-

ta inuti rummet, ocli i?<g Mercurius arven iä

val, lom nied den ilora, ehuru mycket mindre.

Jag fick fontuclus Intorior Kl. 9 21' iS"/4 Tcmp. ver.

Coiuaclus Kxu i ior - 9 -4 5 7 - - -

Sant
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Sant år vål, at, dä den inre Contaflus O^ed-

^de, flöt et ganfka tunt moln ofver Solen, men
både Solen och Mercurius fyntes ändock väl

terminerade.

jag efterfag noga, om jag ej flaille fä fe nS-

gon nigra guttula iornieras vid Sol brädden, riä

ContaÖLis Interiör fl<edde, fåfom Pater Hell
anmärkt vid Veneris Em^rlion pä Värdhus; men
blef aldeles ingen fådäri varfe.

Til tidens beftåmmande tog jag famma dag
och dagen efter Altitudines Correfpondentes,
med det Geographiilia inftrument, iom jag af

K. Academiea har til läns.

Styng - Flug - Slågtet (Oeftrus;

;

Af

ADOLPH MODEER.

Tv/Ted ordet Oeftron forflodo Grekerne en håf-
Xvx

|.jg ^y^j. begärelfe, eller flimulus furi-

bundus: bemiärkelfsn fträckte fig til alt, och
man fade faledcs Stimuius Veneris, Poeticus

o. f v. Nägon fådan Oeilroiis (Poéticiis un-
dantagen) har man åfven funnit hos )^tyng-

flugan, både i anfeende til des cgenfl^ap och i

anfeende til des verkan, fom nedanföre närma-
re fKal förklaras. Leder man namnet ifrån

Oftrein infanire, quod arm»enta in furorem agat,

(Charleton Onomaft. Zooic.) blifver ändå
bemärkelfen denfamme. De gamle Författare

hafva likväl > innan Yrfäns kännemärken i af-

feende
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feende p3 ftiilnaden af deras fiägter rätteligen

blefvo utllakade, blandat bort detta namn med
andra, fåfom Tabnniis, Aiilus m» fl. hvilka fe-

dermera blifvit behäline för helt andra och ty-

dellgGa åtikilde flågter. Dock beteknade ae

Ron-iare med Afilus famma kråk pä Latin, ta-

git a libilo eller af kräkets pipande eller fäng,

Ibm Grekerne pä deras fpråk forftodo med nam-
net Ociirus (Aldiovandus de Infectis ed. 16181

pag. 147 .

Vi kalle detta i frSga varande llägte ^ryr^^

emedan Honorna bakelter halva likfom en tagg,

hvarmcd de nalkas kreaturen, för at pä c:eni

Idgga lina agg; Danfi\arne fåga Stm^Juc^ Norr-

fkaine Wäryc eller iVuavjtin, och vare Bchus-
lånningar fäga Warna ^ hvarmed dock egenteii*

gen förftäs flugan.s larf; men flugan kallas i

Norrige Brmfc^ fom är bortblandadt i anfeen-

de til et annat liknande Yrfä, fom vi kalle'

Broms. Franfoferne hafva bibehållit den Gre-
kiil^a bemårkelfcn, och fåga lOcfirs^ Engels-

mannerne kalla den Whumc eller Gadfiy^ fom
Sr tvetydigt, nur mänga flugor kunna lagas

hafva gadd; Larverne bara det allmänna nam-
net VJcrrnih. Hvad fl:igtets kännetekn beträf-

far, liknar det i det närmafte cn fluga, men
minnen L\ir iv.gJ. fj^-Uga Irjurkcn käkar

^ tänder^

fchnahcU fnyte elicr lufi^a ^ utan fynas endaji ^ dar
tminncn tyckes h^ra vara^ tre iyijSnktc eller uphor-.

de punkter j dock om man trycker eller kramar
liufvudet, framkomnicr utur den underfla eller

fnararc öfverfla punkten cn ganfna liten mörk
tipp, fom iarcr vara tungan. (Reaumcr^ Me-
moires des Inledcs, cd. Parif. Tom. IV, p. 534.
DhGhER, Mcm. dxs Infecl. Toin, \\, n. 290).
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Fabricius (Syfl-, Entcm. p. 746.) har fåledes

artigt nog gifvit detta flägtes characler: Han-

Jlclluni retraclimi vitra labia connata foro pertnfa.

Pä livar fot åro 2:ne klor, med et fjäll under
hvarje, fafom en fot -fala, och et här imellan

klorna.

Sä många arter, fom ånnu blifvit b^ante,
åro alle täckte med mer och mindre tåta och
fina h§r, de flåite nåftan fåfom de bekante fä

kallade Humlor eller Mofshumlor. Deffa har
åro nog fkiljaktige til färgen, äfven hos en och
famma art, fom gor at man har nog fvärt at

Stfkilja hvart och et flag. Hufvudet år nog
i\o\'t och bredt, famt framunder något förlängt

och blåslikt, liknande i det nårmaite hufvudet

pä en Apa eller Natt-ugla, emedan tillika Spro^

ten äro fåfie och nåftan gömde i hvar lin iliä-

iighet, grop eller infänkning i pannan, fom lik-

nar Ugle-ögon. Deffa fpröt beAä af en af-

längc rund knapp af tre leder, och pä fidan af

ytterfta leden litter et groft flyft hår, utföre

Ipetfadt, vid fåftet rörligt pä fin led. NäR un-
der hvarje vinge-fäfte fitter likfom ämne til ea
liten vinge, något veckladt; därunder åter fit-

ter et ftörre utlpåndt fjäll, inunder håligt (con-

cavt), ofvanpä med krufade ihlmor; och detta

år det lilla fjället, fom år vanligt pä de öfriga

flug-flågter; därinunder fitter den kallade

balancer-ftången»

Åndan af Bälgen är p5 Hanen förfedd med
2:ne mot hvarandra ftälde krokar, fom ligga

inät nedlagde, men äro uprefre dS han ärnar

gora Honan befök och hvarmed han omfattar

henne bakefte^r, at hälla henne falt (Reau-
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MUR I. c. t 35. f. 6). Bålg- andan flutar fig

däremot pä Honan i en lång af fyra leder be-

ftående hornaktig flida eller ägg-läggare, den
hon drrgerihop, fåfom lederna pä et l^erfpectiv,

inom buken. Den ytterfte leden af denna ågg-

låggare beftär likfom af 2:ne bladcr, hvarige-

nom åter litta tre andra blad, liknellevis (afoni

på en outfprucken lilja, men berörde tre bJad

fluta fig hvardera med en krok likiom en kJo.

(Reamur 1. c, p. 536. t. 38- 12-14). Härmed
appliceras äggen, når hon år i begrep at lägga

dem, och dä flyger hon altid iångiamt eller

liklbm hängande i luFten, med m.erberörde ägg-

lägga re utdragen och något inkrökt.

Aggen åro mycket aflånge, något krökte,

fammantryckte, och hafva i den öFra ändan ea
hvafs och tilhopatryckt fpets, fåibm en lan-

cette, hvilken tydeligen år utmärkt genom en
aflattning fran fjelfva ägget, eller lynes likfom

infattad i ägget på lika fätt fafom et knifblnd i

(it fkaft; jag vil kalla det för äggets lancette.

Ehuru figuren hos Reaumur (t. 38- f. 4. 5.)
fynes vila detta, få har dock hvarken han el-

ler nägon annan anmärkt eller glfvit beQxrif-

ning därpå; tvärtom har han i lynnerhet up-
pehållit lig vid at noga underföka Honans ägg-

läggare, fafom det endafte hvarmed han m.ent

at hon fkullc genombara det flälle pa kreatu-

ret, därinom hon hade at lägga lit ägg. xMeri

hvarken har han kunnat utröna et ladant ge-

immbSrrnings-fätt, c) heller fynes Honans ägg-

läggare på minlla latt vara därtil lämpelig, fil-

fom ingalunda flutande lig med nägon fyl-lik

Ij^ers^ utan med tre krokar, hvarmed hon in-

galunda kan lUcka. UmtSIighcten lör kreatu-

ret.
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retj hvarpä agget flal låggas 5 fordrar dock at

det fl^al flke fort och nwA et enda ftyng.

I betraktande af alt detta och i anfeende til

äggets flera utmårkte befkaffenheter, år jag af

den tanke ^ at ftynget fter med fjeifva agget

eiier des lancette, utom det at Styng-flugan li-

ka fä lått kan finna en por eller et fvetthål pä
kreaturens hud^ fom en ftickande Broms eller

Mygga. På det nu ägget, til verkftällande hår-

af, fä mycket ialfare måtte hållas j år det dar-

fore fom åggläggaren år forfedd med merbe--

rörde tre krokar och de yttra tvä blader , fonii

tillika fammantrycka och ilyrka dem. Agget
är benhårdtj at det ej kan fönderkranias af kro-^

karne, och des lancette aideles danad til fit än-

damål v, LiNNe (Aö. Holm. I. p. 125, 125-,

131) har åfven hyft den tanken, at agglåggaren

icke år tjeniig at fticka medj utan häller han
fore .at Styng- flugan fläpper allena agget ned

på kreaturet, at det dårpä fåfler fig och at den
utkommande Larven fjeif åter fig in*

Det blifver nu frågan huru Larven kom*
mer ut eller utkiåckes genom, det benaktiga

ågg-fl^alet? utan tvifvel, fedan ftynget därmed
år gjordt, fororfakar det exulceration, hvilken
upmjukar aggets fialj dårtil bidrager åfven
djurets värme, och en del Styng-flugor låggä

åfven fina ägg pä fädana ftällen^ fom ega fuk-

tighet nog, fäfom i nofen och ändtarmen. Men
det har ock til utkläckning en egen daning,

fom icke heller någon tilförene lärer anmärkt.

Det har en opning eller ränna pä inra fidan,

dår det år inbögt, ifrån hälften af des längd

och näflan ut tii fpetfen af lancetten. Denne
L opning
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öpning år fluten med en tunn hinna, fom båt-

tre iärer fynas pä et torrt och frifnt agg. Hvar-
af fynes oftridigt följa, at Larven måfte ut-

kläckas eller bryta fig ut igenom denna hinna,

och at berörde öpning af åggfkalet måfte git-

va fig något ut, för at lemna Larven beqvä-

mare utgång.

Styng-flugan lägger agget mot flutet af Som-
maren pä kreaturet och åfven pä mennifKan i

vifta verldsdelar, då det icke Isngt efter ut-

klåckes, famt njuter lin föda och tilvåxt hos
kreaturet eller mennifkan intil påföljande Vsr,

dä det utgår, förbytes til Docka och erter par

veckor färdig framkommer fåfom Fluga, at pa-

ras och 3ter pä lika fått fom fagt är iortplan-

ta fm aff'öda. I denna begäreHe år Styng -fiu-

gan ock få ifrig, at hon hela dagen och väl

flera kan följa kreaturet, om det icke genalt

lyckas henne at få aftägga lit äug. I hela na-

turen finnes icke heller annorftädes någon fö-

da för hennes afkomma. Det är fåledes dår-

före, fom kreaturen intagas af en få ftor i"kräm-

fel, då de märka en fådan fluga i annalkande,

at de fpringa fiilbm hoi2;fta farligliet vore et>er

de.n, o. f. v. Et fåcLant fpringande biand Bo-
fl<aps- kreaturen kallar Landtmannen ^^lA, Ty-
flurne kalla det hnfcn; och när det il:er, är

man faker at antingen Varg, Räf eller Styng-

fluga år i annalkande eller ibland dem.

Ju mera landsbygden ar anägien, n\ogfuIl

cell \ ild, des mera är kreaturen tör deffa tlu-

gor utftäldte; i Staderna äro de laledes därifrän

inerandels befriade. (Reaum. 1. c. p. 544. v.

LiNNc 1. c. p. 127. 132). Nar kreaturen ej för

mycket
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mycket ofverhopas af Styng-flugans larver, har

man icke funnit dem vara PKadeligej tvärtom
fynas de vara dem fnarare nyttige. Man har

föga mårkt andra, ån hemtamde djur vara för

Styng-flugor utftåldte. De tama djurens trag-

het och maklighet om Sommaren, och den rin-

ga rorelfe de ega om Vintren, (kulle ådraga

dem elaka våtfkor, men deffa Styng-flugor drif-

va dem til rörelfe, och deras larver befordra

åfven deras våtil^ors lopp. Dock til förekom-
mande af den ftora myckenhet, fom fkuile för-

orfaka kreaturen olågenhet, har Naturens Her-

re å ena fidan lätit deffa flugor med deras pi-

pande eller fång, Sftadkommet genom deras vin-

gars brufande rörelfe, gifva tilkånna deras an-

nalkande, få at de icke i all ty^ihtt kunna fljå-

la fig pä kreaturen; å andra lidan hafva krea-

turen med fjelfva födfeln erhålht en ingifvelfe

at akta fig för dem: man behöfver icke mer
ån hvifsla eller nägot når efterapa Styng-
fiugans ljud, då kalfven flrax fåtter fvanfen i

vädret och gallopperar alt hvad den orkar:

Afper, acerba fonans, qvo tota exterrita fylvis

Diffugiunt armenta

fager Virgilius.

Larverne äro til fl<apnaden nåflan conifl^e,

likna Fiug - larverne , förfedde med tolf leder.

Vid den fpetfigare ändan år hufvudet. Ofvan
munnen hafva någre tvä fpetfiga klor eller ha-

kar, hvarmed de hälla fig faft, eller hjelpa fig

fram när de fl^ola krypa (Iaeaum. 1. c. p. 544,
DeGeer 1. c. p. 292)5 ty fötter hafva de inga,

icke heller ögon, emedan de ej hafva långt at

gä 5 fynen år onödig, dS de viftas dår intet
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ljus kommer til dem. Deras andhål fitta i bak-

åndan, och kunna betäckas eiler infiuta's inom
larvens yttra luid, fom, likfom med en pung
6f\^erdrager dem, och hviiken återdrages når

éé behöfva luft; utom en fådan tillTaUnir-g,

elkr om and-rören Ikulle iitta ut pä kroppen,

•Yåibm hos andra larver, fa fkulie de jgenti-p-

pas af den våtllva eiler de fuktiga iVillen, hvari

de mäfte villas. Munnen bellär af en iimnel

opning, genom hviiken larven i (ig fuger de

tilfiytande våtficor, hvarmed den fålcdes tilio-

gar kreaturet lika få liten känning fom en na-

turlig Fontanel; då däremot den iliuUe tilfoga

kreaturet en fvår pläga, om. den egde fug-ror,

eller hade kåkar at gr^aga med, i fyiinerhet dä

kreaturet vore ofverhopadt med en m.ängd af

larver. Dockan, hvari larven förvandlar lig,

år i det nårnialle lik fjelfva larven, och år ej

annac ån larvens yttra hud, hvarifrän kräket

inom (kiljer hg, dä det H^al börja ingå förvand-

lingen til Fluga: hviiken man ftrax däreiter

finner liggande i en egen ganika lin, tuiiU och
hvit hud, icke fäfom en fäck, utan falbm en
beklådning, hvarnied Flugans kropp år fä iKlådd,

at alla des delar, hufvud ckc. til lin ll<apnad åro

lynbare. Dockan blifver inom kort tid aldeles

hård fåfom et horn, och inom tvånne månader
år flugan färdig at gå ut. Da fker öpningen

på dockans rygg vid tiämlla andan, dar et

Aycke af de tre iråinna leder gencm flugans

påtryckning faller ut. Detta Ilycke eller låck

liknar en trubbig trekant, och följakteligcn åf-

ven få öpningen på dockari, foin då i det n.rr-

maile liknar en tråil-o. (Rlam. 1. c. p. 5^0. t.

37. f. 9-12). Inuti år den glatt och polerad,
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och fedan flugan utgått, tager ån mera torka

til fig, fä at den blifver benhård och nåftan

omöjeligen kan fönderkramas. Om man blå-

fer i den på famma fått, fom man blåfer i en
Nyckelpipa eller Fleute-traverfiere, gifver den
det ftarkafte ljud ifrån fig, likfävål fom nagoa
Jagt-pipa, hvartil den fullkomligen kan nyttjas;

jag vet icke om någon förut detta anmärkt.

Man lårer fåfängt tånkt pä nägot medel at

fria kreaturen från deffa yrfän. Når dagarne
åro mycket varma och Bofkapen måfi: år utilåld

for deffa och andra dylika yrfån, foker den at

goma fig i buikar och pä fl^uggrika flällen.

HoMERus berättar, at LGelirigcnerne betalte fi-

na Herdar dubbel dagspenning, för det de om
nätterna ftuUe beta Bofkaps-kreaturen och där-

med fria dem fränStyngen. (Aldrov. 1. c. p.149).
ViRGiLius har ock haft famma kunfkap, dä
han fagt:

Huncqvoqve(nammiediisfervoribusacriorinfl:at)

arcebis gravido pecori, armentaque pafces

Sole recens orto, aut noftem ducentibus aftris.

Når Juno iT^ulle hämnas pä den vackra Jo,

fom haft bekantfkap med Jupiter^ och fom han
fokt dölja under fi^apnad af en hvit Ko: fän-

• de hon ut et Koftyng at förfölja denna förvand-

lade Jo, eller, fom Virgilius fjunger:

Hoc qvondam monftro horribiles exercuitiras

Inachire Juno peftem meditata juvencse.

Til åfventyrs torde ock Bröms-flågtet til-

egna lig äran af denna förrättning.

Men det lar nu vara tid at tala om livart och
et flag af de bekante Styng-fiugarter i fynnerhet.

L 3 N:o L
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N:o L OESTRUS TROMPE: alis fuliginofis,

margine exteriore nigricante, Corpore ni-

gro viilofo, Capite, Peclore, Thorace
antice, fcutelio, anoque grifeo-fiave-

fcentibus.

TROMPE' SrrNGET: fotfärgade vingar med
yttra kanten fvavtaktig. Kroppen Juart^ med
tata mjuka har-^ hufvud^ hrojt

^ ^>'c^^/>'^^''^

framtil^ hjertjkolden och gumpen gr^ guluktige.

År det ftörfta af alla äa bekanta Styng, och
få flört, fom de få kallade Spy -flugor, hvilka

det til fkapnaden nårmall liknar. Dä alla an-

dra Styng hafva en afiångt äggrund bålg, fa år

dettas näftan hiennfphceriil-t, eiier fafom ethalit

klot, hvilket vore fammantryckt eller platt, el-

ler ock at likna vid et haift nedtryckt åi:g.

Riddaren v. LiNxé (Flora Lappcnica ^^63)

kallar detta yrlå Oeftmm Kangifevimim Lapponi-

cum ventre nigro, fom aldeles år riktigt; ty

man kan knapt, utan en vifs Hållning, inårka

at gunip-håren fkyrr.ta af en blek gulaktig fårg,

det ofriga af dem dar fammaftädes gifne befkrii-

ning inllämmer åfven med ofvanfkrifne.

I forfta uplagan af Fauna Svecica kallas

denna Styng-fluga Oellrus niger thorace flavo,

med anvifning p;^ berörde Uålle i Flora Lap*
ponica ; men dår flär i be IkniV, ingen endail

pedore fiavo, fom aldeles år riktigt ^ och fäle-

des Imr peAus biitvit bortbytt 1 thorax, h var-

igenom den iorita.irriugen t];cdt. I aruira up-

lagan af famma Hok liar en lloire irring fkedt>

ty dåri år (tw helt annan och aldeles lliijaktig

bensrifning, följaktchgcn pä et helt annat ftilj-

aktigt kvåk, uplord under namn af Nafalis

,

(hvars
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(hvars larv uppehåller fig i Häftarnes fvalg)

med alla de citata, ockfå namnet Trompe, til-

fatt, fom endaft tilkommer det nu i fråga va-

rande Styng, h vilket aldrig år funnet annorfi:ä-

des ån i Lapfka fjällen, där aldrig nägon Häft
uppehållit fig.

Säkerligen har v. Linnc fluteiigen märkt
all denna irring , dä han i fifta uplagan af fit

Sylterna Naturis från Oeftros nafalis aldeles ute-

flutit alla merberörde citationer; men med det-

famma har ock Tromp-lfynget ur denna Natu-

rens Matrikel gått förloradt eller forfvunnit

/^f alt detta kan man ock fäkert fluta, at Tromp-
ftynget år vida fliildt ifrån det i den nyare
Fauna Svecica och berörde Syfteme anförde

Nafalis 5 om hvilken nedanföre närmare ll^a!

förmålas* Men om Tromp-ftynget har man
ock föga mera at fäga ån förmält år. Lapparne
kalla det Trompe, och v. LiNNe (FL Lapp. 1. c.)

berättar, at det fållan förekommer i Lappmar-
ken, och af de underrättelfer, jag äfven haft

ifrån orten, inhämtas: at< om det juft icke år

fällfynt, är det dock icke få allmänt fom Curbma,
eller det vanliga Ren-ftynget, hvilket nedan-
före fkai beftrifvas. Tii åfventyrs år Tromp-
ftynget antingen Hanen til Ren-ilynget, eller

ock år det Renarnes Nos-flyrig. L|i;£Mj i fm
Beflirifn. over Finnmarkens Lapper, fager at

Trnmpe fins i Renarnes näsborrar, (Hammers
NorO^e Nat. Hifl:. p. 144), om det är at lita pä.

Då Lappen hirdt kört iin Ken om Vintern,
fnyfer den ofta hela göpnen eiaO^ar ut på fnön.

(v. Lin Nes SkånOia Refa, p. 328.) Tromp«
ftynget år ånnu icke af någon annan A^Aor
b^flirifvet.

L 4 N:o 2.
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N:o2. OESTRUS TARANDI: alis fuliginofis,

margine exteriore nigricante. Thorace
tomentofo atro, callis nudis nitidis: an-

tice fcutelloqve pilcfe fiavefcente; ab-

domine tomentofo fulvo, bafi pallido-

fiavefcente.

HEN^STYNGET: vingarns ynatt fotfÅrgadc^ pa
yttra kanten fvartaktige Eroji-Jiyckct jvart^

luddigt med. nakna gldnfandc hiolar : framti!^

afven fom Hjert ~Jkålden^ rneä gtdaktiga HUr,

Bälgen luden brandgul^ uptil vid fajht tlek

gtdaktig.

Bålgen är likadan inunder fom ofvanpä; det

Öfriga af kroppen inunder år befatt med blek-

guiaktiga här, åfven fom hufvudet framtil, lå-

ren fvarta, benen och taff?.rne fotfårgade: aila

med blekgulaktiga här. De nakne glånfande

knölar ofvanpä bröfi-ftycket åro vanligen tvä,

en vid hvardera vingtSftet, men Aundom fy-

nas ännu tvänne något mindre imellan dem,
och deffe fynns Aundom förlänade ända til hal-

fen, dock midt pä atfkurne at on tvärs ofver

löpande fåra. v, LixNehar omliiindeligen be»

(linfvit Ren-ftyngct i des Flora Lapponica,

p. 360, under namn af Oeflrum Rangiterinum,

ventre fuKo, äfvenfom i Kongl. \'et. A»cad.

Handl. Vol. I, p. 125, dar kräkets Hilloria vi-

dare blifvit utförd. Det fkal vara denna, fom
SuLZCR (Kcnnzeichen der \vX. p. 157.) kallar

F.ennthicrbrchme, men hans figur (t. 20. f. 127)

träffar icke väl in; man l)or ej heller undra
(lärpä, ty han ftiger fjtlf at han icke fedt tlu-

gap.. Det torde vara pä iåmma fdtt med ScH.rF-

I>£KS tckning (lilem. Entom. t. 9O, eller at dea

är
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Sr gjord efter beflaifning, hvarföre man icke

vet, antingen man fkai föra clen til. Ren- eller

Håil-flynget, dem den ingendera vål liknar,

mindre nägon annan, fom år bekant. I Kongl.

Vet. Acad. Handl. Vol. I. t. 3. f. 5. 6. åro doc-

kan och Styng -flugan afritade, men icke nog
tydeligt. Aideniiiind Ren-cljuren allena finnas

i Lappmarkerna, få har denna Styng-fluga ock
dar endait iit fädernesland, och år af Lapparne

kallad Knrhma ^ eller Gta-bma i Norra Lapland,

och Rcns-\odrrc af Norrlåndningarne.

Åfven för denna fluga fkul måfte Lapparne
Sommartiden flytta med fina Renar ifrSn Skogs-»

bygden til fiälien. Når Renarne komma fram

til Lapp -kojan om rnornarna at mjölkas och
'blifva Styoget varfe, refa alla up hufvudet, fpär-

ra ut ögon och öron, och fparka med fötterna.

AF den rök, fom dels ifrån kojan upgår, dels

af Lappen anftåiles til förekonimande af Styng
och andra Flugor, hvila Renarne garna vid

deifa kojor. Dårföre, när de efter mjölknin-

gen il^ola drifvas ut til bete af Goffar och Vall-

hundar, kunna de knapt fä dem ifrån kojan,

utan gä vål fex til nio flag omkring den, in-

nan de förmå fig at gå ållad. De vilja dä ger-

gä mot vädret, pä det Styngen, fom följa dem,'

"

måtte hindras och utmattas. Den Ren, fom
VON Ltnnc refle med i Lappmarken är 1732,
var ättölgd af et Styng i flera dagar, och hela

3 til 4 timar flög det alt för et emot Renens
rygg eller itrax efter honom med utdragen
åggiåggare och agget i andan, väntande at Re-
nen ftulle lladnaj når det tröttnade, föll det

ned pä Snö -bergen 5 fedan det fiäfat ut et par

minuter, kom det flrax efter fin kåra Ren. (Flora

L 5 Lapp.
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Lapp. 1. c. Kongl. Vet. Acad. Handl. I. c. p. 126^.

Pä den flora contraH:, fom är imellan Ren -flu-

gans Itora bcgårelfe at nalkas Renen, och den-

nes fafa famt bekymmer at undfly Ren-flugan,

har v. LiNNe ganG^a artigt låmpat Ovidii ord

om Apollos karlek til Daphne (Metam. L. i.):

Protinus alter amat, fugit altera nomen am.antis*

Renen är klådd med fä tåta och långsefter

liggande här, at intet kreatur har dem tätare;

men om Sommartiden, då de fl^ola falla af, flä

de uprätte och åro åfven tunnare i anfeende

til dem, fom bortfalla. Stynget har d3 iåttare

vid at inflicka fit ågg eller, fom v. Lin Ne me-

nar (1. c. p. 128), at fåfla fig vid hullet, dår

det utklåckes och den utkomne larven åter iig

in. Påfölgderne, larvens lefnads-fått och för-

vandUng, mäfte aldeles v^ara de famma, fom
nedanföre om Ko-llynget bUfver fagt. Det
enda mårkeliga, eller PKiijaktiga härvid år det,

at hålet eller öpningen pä Renens hud-knolar,

hvari larven ligger, är fä vid fom en gås-penna»

och en del dubbelt vidare; dockan få ilor fom
et Ek-ällon, och ändteligen, at flugan fram-

kommer efter några dagar därutur, förmodeli-

gen emedan Sommaren år kortare i Lappmar-
kerna.

Lappar och Renar hafva mycken olågenhet

af detta kräk. I Junii, Julii och Augulti ir.å-

nader, måfle Lappen flytta til och villas i Fjäl-

len, om han ock bodde 10 til 14 mil dåritrån.

Det lårer varit någon, fom dragit detta i tvif-

veismäl, och trodt at Rcn-flynget endafl lin-

nes i Fjällen, och ej i Skogs- bygden, emedan
den tiden fä l^dana tlugor finnas på fiflnämnde

ilällej
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ftålle ; men fom Renarnes antal i fjällen famma
tid förhäiier lig til dem, fom dä kunna finnas

i n^ogs-bygden, fåfom ico til i, få år orfaken

tydelig, h vårföre fiera Ren-flyng finnas i fjäl-

len, och at fjållen ingalunda äro deras hemvift,

där de vifferiigen fnart fkuUe fryfa ihjäl, (von
LiNNe Våilg. Refa, p. 203). Vidare äro olå-

genheterne de, at Renarne kunna i fjällen icke

taga något huil pä fig, emedan de antingen

inåite Itå på Snö-bergen, eller hindra fig ifrån

betande, när de gå där ned ifrån, i anfeende

därtil at de ftåndigt blifva fyfTelfatte at föfa

Styngen ifrån fig. Ren-fkinnen förlora deras

värde, i anfeende til de mänga ärr, fom blifva

på dem efter Styngens larver. Åndteligen dö
ock månge Renar, i fynnerhet dä de äro pä
andra året, dä de mäfl åro utfatte för Ren-ftynget.

At förekomma Stynget, medelft något täc-

kes påläggande pä Renen, blifver ogörligt, dä

en Lapp icke kan våfva, men eger ofta 5 til 700
Renar. A t flicka ihjäl larven i des kula med
en näl, torde matta Renen för mycket, eme-
dan kulan fedan rinner fåfom en Fiftel, enligt

v. Lin Nes förfök. At fmörja Renarne med
något, lärer ej heller taga lag, helA hären den-

na tiden affaila. Triewald har dock varit

af den tanken, at Renarne kunde fmörjas med
famma fom Lapparne fjelfve förvara fina anlig-

ten för Flugor och Brömfar, nämligen Tjära
och Ren -mjölk 5 äfven at Tjära kunde drypas

[; i hålen af larvernes kulor på Renarna. (Kongl.
Vet. Acad. Handl. 1. c. p. 135). Det fenare

torde til äfventyrs, om det ock dödade larverne,

förorfaka mycken bulning och fvärare päfölg-

dcr
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der aF våtfl^onias fiarka tillopp och hindrade

utflöde.

Ren-kalfvarne hafva forfta Vintern inga Styng-

kulor, hvartil orfaken fynes vara, at de Ren-
kalfvar, fom bUfvit burne om Våren, ega flått

hår, fom fluter fig uti öre åt ryf^gen, och för-

modeligen ej det året faller af, hvarigenom
Stynget ej kommer åt at lågga fit agg; men
de fl^ola få des flera Sommaren dårefter. Vild-

Renarne i Lappmarkerna och Dal-fjållen hafva

mycket fållan nägon Styng -kula, einedan de

fä rSda fig om Sommaren, fom de helft och
båft forma ; hvilket åfven inftåmmer med
hvad ofvan förmält år. Man har trodt, i an-

ledning af de många årr fom finnas på Ren-hu-

darna, at Renarne hade koppor (Linder om
Franfofcr p. 2); men man har dä icke kånt

Rqn-ftyngen, fom endaft förorfaka årren.

N:o3. OESTRUS H^MORRHOIDALIS: alls,

fafcia punClisqve fufcis ; corpore grifeo-

fulvefcente, fronte pecforeqve pallidiore.

HÄST ^ STTNGET : med fläckiga viJigar ; kröp»

pen gråaktigt bya7iägitl^ anfigtct och brojht

blekare,

Reaumur har bägge könen ben%rifne och
afteknade 1. c. p. 550. t. 35. f. 3. 4. 5; DeGeer
p. C04. t. 15. f. 16, fom kallat det hiteAinalis,

och Frisch (Berchrcib. von ailerley hifecien)

Th. 5« p. 2T, under namn af W urm der im Koth

a IS der Pferdc L'ib kotnt.

Det år egenteligen hnren, fom hafva forbe-

rörde fårg5 men om man borttager dem, år

BrölVftyekets bottu eller fl%al-hud fvart, och
Båigens
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Bålgens fmiitfigt brandgul, med et mörkt flrek:

miclc på längs efter alla buk-leder, hvilkas kan-

ter äfven åro mörka 5 men på Hanen 5 fom är

iynligen mindre ån Honan, är Bälgen otVeralt

fmutligt brandgul: ibland håren på Hjert-fliöl-

den f3^n3s tvånne mörka flackar, befiäende lik-

fom af 2:ne h Sr-qvallar af mörkare fårg. Bäg-
ge könens fotfjåll åro hvita, åfvcn fä klorna j

men på fpetlariia åro de fvarta. Fiere hafva
val nåmnt, at Bröft-llycket ofvanpå (kulle va-

ra guic med et tvärs öfver gående fvart band,
m.en iamma band år knapt iynligt, och fynes
mera dåraf hårröra at håren äro bortnötte*

ögonen aro mörkbruna och kånnarne gulbru-

na. Vingarne, Ibm då Flugan ar i hvila ligga

pa och til en del betacka hvarandra, åro niatt-

hvita och föga klara eller genomil^inliga ^ et

mörkt eller fot-fårgadt band löper tvärs ölver
dem, och hvardera har vid åndan 2:ne puncler
af lika fårg

Riddaren v. Linnc kallar detta kråk Oeftrus
Bovis; men dä man jämförer hvad la väl Re-
AUMUR, Frtsch och bEGEER anföit, ibm ock
VON LiNNes eget tvifvelaktiga yttrande om
den han hållit för Håll-liyng-fiuga : qvem mto
eundem efie (Fn. Sv. N:o 1733); fa fynes klar-

ligen at det råtta namnet af honom bliivit för-

bytt. Geoffroy har, i fin Hilh abrégée des

Inf. T. 2. p. 451 f. , iölgt Reaumur hvad Hi-

Itorien beträffar, men det rätta namnet år äf-

ven hos honom förbytt, emedan han dåruthi-

nan fölgt von Linnc. Silinåmnde itore Natur-

kånnare (Våiig. Refa, p. 202) har ijelf fett den-

na i fråga varande Fluga förfölja Håftarna dä

haa reite? och detta iiänder ej fällan en up-

mårk-
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mårkfam Refande at fä fe. Håfl-ftynget hSIIer

fig dä altid vid frambenen af Hållen och mer-
åndels vid Hof-fkåggen: hvarfore v. LiNxé
giflat at det ockfä dår torde lågga fina agg, och
förorfaka Flufs-galle eller Spritt 5 men då Huille

väl en få ftor eiter Flugan blifvande larv fynas

på de Häftar, fom hafva berörde fjukdom.

Det ftorfta bevis i denna fråga år dock det,

at de larver, fom bäde Reaumur och DeGeer
låtit taga pä Häftarne vid bak-åndan, förvand-

lat fig i nu mer omrörde Fluga eller Häft-ftyng,

och på lika fått funnit famma vifshet om Ko-
llyng-larvens fluga. Frisch är ock en Ento-
molog at lita på: jag har ofvan fä mycket håll-

re aniört hans egna ord, fom en del Författa-

re gått fä långt i deras irrmening, at de fagt

det Frisch kallat fit bed^ritna Styng Bovis, dår

dock Pferd lika fä litet betyder Bos, fom Bos
betyder Eqvus.

VON LiNNe anför åfven i fin Fauna Sve-

clca 1. c. en varictet til denna Fluga, hvars

fårg inunder kroppen år fvart, och fom på
hvar vinge allena h.ar en enda mörk flack: hvil-

ken varietas Oeftri Bovis dock endall va-

ra funnen in ventriculo Eqvorum. Reaumur
omtalar åfven en förändring, fom hade et fvart

band tvärs öfver bälgenj men nämner icke om
de 2 eller 4 pundcr vid vingarnes fpetfar (p.

551). Det år icke bekant, In araf Håil-ftynget

hämt:u* fin födaj men fom man, de heta Som-
inardagarne, finner det pä fl\arpa betesmarker

littandc pS Haft- och Ko-rugor3 få torde det

dåraf draga lit uppehälle.

Denna
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Denna nu updagade råtta Haft -ftyng- fluga

lägger lina agg i ändtarmen på Häftarna, hvar-

elt de fnart utkläckas til larver, fom krypa läng-

re inåt magen, flundom genom licla tarm-raden,

fom håller en iångd ai 84 ^ot (Blumenbach
Handbuch der Nacurgefch. p. 388)- Under den-

na vandring njuta de lin föda och tiiväxt af

des våtftor och annat fom forefaller. Når de
hunnit tii fm fulla växt och deras forvandlings-

tid iataiier, gä de åter utföre, och utfalla med
excrementerna. Almogen tror, at äggen låg-

gas i nofen, och at larverne fedan krypa hä-

ften igenom; fä at när året år omgånget, haf-

va de hunnic til ånd-tarmen (v. Lin Nes Gottl.

Ref. p. 277)5 fom dock, af hvad nedanfore

flial fägas, fynes orimligt. Larverne äro i bör-

jan hvit- eller gronaktige; men blifva federme-

ra gulaktige, och åndteligen nåftan bruzia när
^ de hunnit til deras mälla ålder (Reaum. p. 544 f).

Det fkulle tyckas fom Häftens grofva excre-

rnenter vid utgången fkulle tilhka med hg ta-

ga och befria honom för deffa gäfter; mea
de hafva ej allena ofvanberörde krokar at häl-

la fig faft med, utan ock et ganfl<a ilort antal

trelidiga taggar, eller fom tänder på en fåg,

hvarmed hvar och en af deras Kropps -ringlar

på efterfta kanten år omgifven (Reaum. p. 546.
t 34 f. 13. Frisch L c. DeGeer p. 292 t. 15.

f. 13 . Man il<uile tro at lavements af olja

kunde vara verkande mot deffa Larver, mea
deras andhål beftä af 6 i bakåndan fittande 6p-
ningar, fäfom tvårfåror, hvilka Larven med
fin yttra hud kan inneflutaj under miUnnen fit-

ta två fmå tappar, hvarigenom, fom Frih. De
Geer menar, de ockfä hånita luft, och åro

deffc
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deffe åfven fynllge på dockan, hvarl Larven
förvandlar fig.

Antingen det hårrorer dåiaf, at icke alla lar-

ver åro lagde på en tid af en och famma Ho-
na, eller af andra orfaker: har man iikvål fun-

nit, at de på oUka tider utgå til fin fcirvand-

ling, en del vid flutet af Maji, och en del vid

flutet af Junii. Sä fnart de utgått, foka de at

undangöma fig dar de nedfalla, for at oRcrde

gä til förvandling i fin docka. Denna TLiljer

fig til fin ll^apnad fora ifrån Larvens: i bör-

jan år den blekröd, mörknar fedan, och blifver

ändteligen fvart. (Reaum. p. 549. t. ^5. f. i. De
Ge ER p. 293. t. 15. f. 23). Djrinom ligger

Larven flera dagar i fin torra pKapnad ; fedan

börjar den fä fin daning fåfom fluga, h vilken
onifider, efter en månad, opnar dockan mot
den fmalare åndan, begifver fig ut at föka lin

maka och foröka fin verld.

Dä defle Larver icke til mängd eller orver-

flod ofverhopa Halt- kreaturen , fynas de icke

däraf hafva någon olågcnliet. Tvärtom , eller

då de öfverhopas duraf til myckenhet, eller

icke ratta vägen blifva af m.ed dem, har fadant

haft fvära pälcMgdcr. Dåriorc, nar Häl\-llyngec

år i annalkande, fom des fång eller pipande

med vingarna gifver Hållarne tilkånna, blifva

de ilrax få förfärade, at de, dä de äro i deras

frihet, genait galloppera, fl\ena och gny. Val-
T isNiERT har anfört, at Hafiarne omkring Ve-
rona och Mantu.l är 1713 dogo likfom af en
Epidemi, och, nar de öpnades , befunnos en
oräknelig mångd af Hå/t-ltyngets Larver i de-

ras ma^e, där de i buk- hinnan inbårrat lig i

kålor,
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hålor, och at denfamma var både inflamrrverad

och ftinkande. Blumenbach 1. c. har ockfå,

vid opnandet af en Haft, funnit flera hundra-
de fitta fållade vid inra hinnan i fjelfva magen,
hvilken af dem genombarrad fär gangren, och
Håflen dör: h vilket händer, når Larverne i ea
få mörk boning icke råka ut, eller utföras med
excrementerna, då deras förvandlings -tid in-

faller. Naturen har dock likfom fjelf varfkodt

Häftarne därmed, at Häft-ftynget altid anländer

fjungandej och det lårer aldrig få tilfålie at af.

börda tig alla fina ägg: en end« Styng- hona
fi^ulle då fnart kunna förftöra et Håft-kreatur;

ty Vallisnieri har i en enda hona räknat

|.7oo ägg (Reaum. p. 548).

v. LiNNe (Gottl. Ref. p. 278) har trodt, at

Haft- ftyngets Larver lika fä väl fkulle k^mna
öpna blinda Gyllen -ådror pa Folk, fom Iglar;

men Styng -larverne hafva icke någon fädan
egenfkap at kunna ijiga, desutom Ikulle man
väga förmycket, dä de gerna föka at krypa ia

ii .and -tarmen.

Jupiter fäges hafva updragit Häfl: - ftynget

ren lika lyfande förrättning, fom Juno updrog
Ko-flynget, eller at förjaga Pegafus, då Belle-

rophon, upbläft af fm lycka, pä denfamma
ville beföka Jupiters Himlar (Aldrov. I. c. p.150).

N:o 4. OESTRUS NASALFS: alis albidis, mar-
gine exteriore fufcefcente. IThorace
nigro, fulcis longitudinalibus nuUis,
bafi pilis flavefcentibus. Abdomine ni-

gro : bafi pilis pallidis, apice pallidis

flavisve.

M
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NOSSTTNGET: Vingar 7ie hvitaktige^ fmå yttre
\

kantm något mork. Erbft-jlyckQt fvart^ titan

furor längs efter^ främrs delen med gulaktiga

har. Bålgen fvart : vid faftn med bleka
^
pS

ändan med bleka eller gula här.

Honan *är något ftorre än Hannen. Hennes
fpröt och främre del af hufvudet famt löfven

pä ägglåggaren åro gulaktige, benen fvarta, och
endaft taifarne något giilaktige. Däremot åro

Hannens fpröt fvartbruna, och främre delen af"

hufvudet hvitgul. Bålgen år beftrödd med up-

hogda punfter, och des ända tatt befatt med
guldgula har. Des ben åro gulaktiga, ocii en-

daft låren ofvanpå fvarta. Honans bröft har

fvarta, men Hannens hvita här. Bägge hafva

hvitaktlga här under buken, hvita klor på föt-

terna med fvarta fpetfar, och därunder Tittande

hvita fotfälor. Bägge könen åro til florleken

nåftan mindre ån något annatån bekant Styng:

ikiijas fvärligen til utfeendet ifrån Ko-llynget,

utan nogare jåmförelfe.

Det är ingen AuvT:or fom befkrifvit denna
Nosltyng-fluga utom v. Lixxé. Egenteiigen

år det dock Hannen, fom lian beflaitvit i des

fiil utgifne Fauna S\ ecica och Sylterna Naturie.

I des Befl^rifning finnes likväl en eller annaa
liten åtfclnad iträn foregående. Han kallar

den Ocjlrus 71afalls nlis immacuhtis, thornce

ferrugineo, abdomine nigro pilis fiavis, hvaitil

han i SyAemct lagt: verum primuni fegmentuni
abdominis tedum pilis albis, fom aldeles är

riktiat. fluru han irrat fig i anfeende til detta

och l"romp-ltynget, famt huru han det ändrat,

ar åtvan fagt.

Nos-
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Nos-ftynget låggel' finä ågg i Häftens nås-

^borraif; och det är dårföre fom man fer Hå-
ftarne Sommar-tiden ftä och nicka med hufvu-
det) antingen för at undfly en fådan håndelfe,

eller dårfore at de i nofen re^an utkläckte

larver oroa honom med deras krållande* De
krypa fedan fmåningom ned i Häftens fvalg,

och lefva under vågen dit och därfammaMdes
af där befinteliga våtfkor» Päfoljande år<, dä

de äro färdige at gä in i deras förvandling til

flugor, g§ de famma våg tilbaka. Hof-flagare

braka dårföre villa tider, at med en flags bor-

fte renfa Häftens mun och fvalg^ dl d@ ofta

iä ut en mängd af berörde larver.

Friherre DeGeer. (1. c. p. 096 år den en-
de, fom något belkrifvit Nos-ftyngets larv, och
han har den åfven afritad t 15* f* eO. Den år

til fl^apnaden och alla öfrigaomftåndigheter alde*

les lik den åfvanbei]<rifne, fom finnes i ändan

på Häftarne, men til färgen rödj dock främre

delen blekare* I ftållet för de fex andfäror,

..fom åfvan berörde ändtarms-Larv bak til eger,

har denne allena en enda fädan tvår-fära^ fom
år fvart och omgifven med en jl^alaktig kant.

Om man gifver fiäften tre dagar, tre gånger om
dagen, Pulvis Tormentill^ (Blodrot) med Kérfvcl-

olja i bröd-i fl^oia larverne dåraf dö (Vieh-artz-

nei-Buchiein p. i)^ foni låter nog troligt, dä

man efterftnnar deffe ingredientiers vanliga ver-

kan, och fäledes förtjenar at förfökas* I Lif-

iand flwl man bjuda til at förekomma alla Hä-
ftens Styng*flugor därmed, at betfel och fel-tyg

fmörjas med Skjäl-fpäck (Fischer Naturgefch.

von Lifland p. 162;; hvilket knapt lärer för-

M 2 tjena



148 1786. yipr. Maj. ^un.

tjena efterfoigd, emedan flugan frågar efter Hå-

ilen, och icke efter Sel -tygen.

N:o5. OESTRUS BOVIS; aiis fordide albidis,

margine exteriore fubfuliginofo. Tho-
race longitudinäJiter fulcato, atro, pilis

proefertim bafi fulvefcentibus adfperfo j

collari fcutelloque pilofo albido. Abdo-
mine tomentofo nigro, bafi albo apice-

que fulv o.

KO -STYNG: Vingarne fmutfigt hvhaktige

,

yttra ka?iten matt fotfärgade. Broft -ftyckct

fvcirt lång! efter faradt^ i fymierhct framrs

delen med brandgidaktiga ftrodda har , Hulf^

kragen och Hjert-fkolden med hvitaktiga har.

Bålgen tjocktharig ^ fvart: npvid hvit ^ vid

andan brandgid,

Framdelen af hufvudet är mycket hårig, med
hvitaktiga, men åfvanpä imellan ögonen med
något mörkare eller fmutfigt gula har. Ögon
och fpröt åro fvartbruna. Broil-itycket år gan-

n^a litet hårigt, pä en del med tre längs etter

gående djupa fåror, fom afll.åras med en tvårs

öfver dem gående fåra; en del hatva en d:* il tvä

mindre djupa korta fåror pä främre delen r.f

Broft-ftycket, hvilka fåror knapt hinna til den
tvärs öfver dragne fåran. P;1 de förra år brö-

ilet täkt med hvitaktiga hår, på de fenare en-

da(t vid lidorna; alla hatva brandgula hår un-
der buken. Låren åro f\ arta, med brandgula
hSr inunder; benen ljufare och talTarne hvit-

aktige: ofveralt hårige.

Franllve Landthushållare kalla bSde Fluga

och Larv Taon af okunnighet, emedan de tycka

Flugan
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Flugan likna en Broms. Vi kalle ock de kno^
lar, fom de pä Bofkapen fororfaka, Eromskulor^ faft

lika orått. Tyflwne kalla des Larv Engcrling^

inen Flugan Vieh-bremfe. I Lifland läga de

fipahre och Schnautgas^ i Eftland ?avm och Seg-
gelam (FiscHER Naturgefch. von Lifland p. 161);

i Norrige Wärreflm eller KueXvärre och Eti\vdrre,

Reaumur (I c. p. 534. t. 38. f. ra.) och
DeGeer (1. c. p. 297. t. 15. f, 22.) hafva bå^

de befl^rifvit och afritat Ko-ftynget; fä at man
icke til det minfta kan tvifla, at ju detta nu
befl^rifne Styng år det rätta Ko-ftynget? ehuru,

föm äfvan år fagt, det genom irring och för-

bytning, af v. LiNNé i des fenare arbeten,

kommit at kallas h^morrhiddis. Under fm
Lappfl^a Refa har han riktigt känt och befkrif-

i vit det verkeliga Ko-ftynget, famt kallat det

Oeftrum Bovinum, cauda alba, och vidare fkå-

ligen hkt befkrifvit det: in ventre duobus an-

nuHs cauda proximis albis, m. m. fom han fa-

ger i hn Flora Lapponica p. 360. Pä famm.a

ftålle har han ock befkrifvit en varietet under
namn af Oeftrum Bovinum, ventre croceo,
fom han förklarar pä det fält, at venter år ex
maxima parte fulvus: hvilket än mera inftåm-

mer med åfvan anförde befkrifning. Denne
och den föregående, fager han vidare, oroa Ny-
byggarnes Bofkap Sommartiden, och lägga pä
dem deras afföda, fom i Junii månad påföljan-

de är äter, förvandlad til flygande kråk, fram-

kommer.

Det år fäledes rätteligen denna Styng-fluga,

fom lågger Ima ägg i BoH^aps -kreaturens hud.

Det år för denna fom Eoilaps- kreaturen befa

i M 3 och



1786. Jipr, Maj. ^un.

och lopa in i bufl^ar och fnar, dår de fåkert

kroffa ihjäl nagoii Styng -fluga: de fj^ringa åf-

ven i fjön eller andra vatten, och fä fnart de

kommit dåri, få at vattnet Här ofver fotleden,

tro de fig vara fåkre (Våftg. Ref. p. 203). Se-

dan Larven blifvit utkläckt, tager den under
huden fin boning, fom utvidga?: alt efter Lar-

vens tilvåxt, och fom fåledes forcirakar fyn-

bara knölar: få många fädana man pä et kre-

atur finner, få många Larver hyfer det, emedan
hvar och en har fit eget bo. Sa långe Larven
däri förblifver, håller det (ig flytande och öpet

lålom en Fontanel , af de tilflytande vätU^or

njuter Larven iin föda, och midt i den lirån-

gafte vinter njuter den hår en fullkomlig Som-
mar, i anleende til Bofkaps-kreaturets naturliga

värme. Larverne åro dock foga i fynbart til-

lagande för än efter vintern, och mot flutet af

Maji i fin fulla växt, dä boet eller berörde ku-

la invändigt och neder uti håller omkring half-

annan tum i tvär-Iinea och omkring en tum
i högd (Reaum. i. c. p. 503. f.).

Det är gemenligcn på de yngre Bofkaps-
kreatur och dem fom icke hunnit öfver tre år,

där man finner de mälta knölar och Larver;
fällan på åldre eller gamla kreatur , förmodeli-
gen. emedan deras hud lärcr vara hårdare ac

genomftinga. Mm finner flundom ända til 30
knölar pä en enda Ko. Emedan äggen tilfäl-

lic;tvis laggas, fä finner mnn knölarne icke al-

tid pS famma Hällen; vanligen finnas de lagJe

jämte rygg-raden*, llundom tinnas de dock Kring

och pä länderna famt pä låren, en del cnfam-
inc, en del äio i gruuikap med hvarandra, än-
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da til 12. Somliga års-tider åro de lallfyntare;

åfven fä åro kreaturen dåraf mindre befvårade

i Slått- än i Skogs -bygder: til åfventyrs flere

i de fodra än norra orterne: ty Reaumur
har på fl^ogvuxne ftållen funnit, endaft ibland

30 Kor, 14 fom hafva hyft deffa Larver, ung-
oxarne icke undantagne (Reaum. J. a p. 505. f.).

Samma hSl, fom pä huden blifvit gjordt vid

aggets läggning, det bibehalles ock fä länge

Larven bebor iit ftålle, och det utvidgar fig åf-

ven med Larvens och knölens tilväxt: det år

rundt och häller ånda til tre linier i tvär-Hnea,

filtande gemenhgen litet pä fidan om knölens
Jodråtta punél, utan tvifvel at det icke fä lätt

mä rågna eller bläfa dårin. Larven år altid

vänd med fin gump-ända mot denna öpning
för at hämta iuit, fom annars vore otilgänge-

lig genom kreaturets hod, och man kan vid
berörde öpning tydeligen fe i des gump-ånda
des andhål, fom liafva en brun fårg. Des-
utom, och fom Larvens håla eller denna Djar-

fontanel ftundom kunde tilföra mer våtfla el-

ler vahr än Larven hinner fuga i fig, få rinner

ock det öfverflödiga ut genom merberörde öp-
ning. Det år ock genom den vägen, fom Lar-

ven frän fig kafiar fin orenlighet, hvilken åf-

ven år flytande (Reaumur 1. c. p. 509).

Larverne åro afiängt äggrunda, i början

hvita, men blifva alt mer och mer bruna. De
llörfte hålla i längd 13 å 14 ihieer och i bredd

vid pafs 7 där ftörfta tvår-linien år. De åro

något nedtryckte på ryggen, med 6 långs efter

gående ftrimmor på de fiåiia leder, öfveralt

.beftrödde med nåftan ofynliga fina taggar, hvar-

M 4
" med
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med de kunna rora eller vända fig; men inga

fädana krokar ega de, fom Hält-ftyng-fiiigans

Larver, och behofva dem icke heiier^ emedan
de icke hafva at flytta fig utom deras trånga

håla. Under munnen luta 4 fmä kott-tippar,

formodeligen'af famma egenfkap lom Håfl-ityng-

larvens. 1 bakändan åro tvä ftora halfmån-lika

andhål, hvahgenom luften går in, och % Imä
i en rad tvärs ofver lutande, hvarigenom luf-

ten går ut, utom flera ånnu fmårre flrödda dy-

lika häl, ofverfl; fitter rump -hålet (Reaumur.
1. c. p. 515. f. t. 37. f. 1-6).

När Larven år färdig at utgå, använder den
några dagar at uttränga hålet på knölen af

kreaturets hud. Larven iitter då et flycke

utom, at bända ut hålet, och när den trotnat

drager den fig äter in i fm hala at hvi!a lig;

förnyar äter iit förra förfök, til des den tår

ut tvä de efterlta lederna, då Larven utvidgar

dem under det den drager ihop den näitföljan-

dc, fom htter i hålet, hvarmed den gSr ut, o.

f. v. (Reaumur 1. c. p. 522. f. t. 36. f. 4). Re-
AUMUR har ockfä anmärkt, at Larven, när des

förvandlings -tid infaller, altid utgår om mor-
narne imellan kl. 6 och g; och denne tiden

infaller dä det börjar blifva varmt i luften.

)3e falla dä ned pä jorden och knalla facktligen

fä länge, til des de råka nSgon liten håla, dier

komma under någon Ilen, där de åro i fäker-

liet, men krypa icke i jorden. Sedan Larven
konunit i flillhet, är den inom et dygn förvand-

lad i docka, och inom några dagar är den nä-
llan benhård och fvait.

Om deffc Larver til myckenhet blifva 'äg-

de på kreaturen, få mälic de xiiTerligm för-

c-faka
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orfaka dem (l^ada, emedan kreaturets våtfl^or

fäledes aitfor öfverflödigt eller utom ordenteli-

gen dragas pä oråtta häil, ftöras och forfiöras.

Tvärtom, når flyngen icke äro for mänga, har
man, fom äfvanfore korteligen blifvit nåmt,
icke märkt at kreaturen dåraf haft den minfta

olågenhet. Den Franfke Bonden köper ock
et iing-Boitap, eller en ung Mjölk-Ko, hållre

med ån utan Styng-kulor, emedan han tror fig

hafva funnit, at den då år både vid bättre hull

och mjölkar m.era. Sä fnart larven gatt utur

kreaturets hud, rinner det öfriga varet ut, och
inom et dygn, högft 4 dagar, år alt få läkt,

at icke minfta tecken fes därefter (Reaumur
1. c. p. 513. 526).

Man har dock pä flera ftällen varit betänkt

pä botemedel eller förekommande af fädane

gåfter. I Calmar- och Björneborgs-Lån bruka

de därföre, at fmörja kreaturen med Skjäl-fpåck

(Gadd Satagunda Härads Belkr. p. 8?)» och
detfamma har långe varit bekant i de Liflånd-

Ika orter (Acker-Student und Vieh-artznei-Buch-

lein p. 44). I Bohus (kal man bruka at fmörja
Kalfvarne med det famma en gång hvar ätton-

de dag den tiden de mäft åro utfatte för Styn-

gen, och man tror at Kalfv^en därmed år friad

från Wårnar hela det påföljande året (Kalm
Bohusl. Ref p. 194). I Norrige brukar man i

famma affigt tjära och tran (Ström Befkr. öf-

ver Söndmör i. p. 214). På Senegal och an-

dra orter i Africa lära Bofkaps-kreaturen vara

förtårligen utllåldte för Stynget, emedan den
milde Skaparen där förordnat en vifs Fogel af

Skat-flågtet (Buphaga), fom plockar ut Larven
ur kreaturens hud (Brisson Ornithol. 2. p. 457).

M 5 Med
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Med vifshet håller man fore, at de Krestiir^

fom blifvit burne Var -tiden och famma Som-
mar bUfvit utflåppte, (l^ola i hela lin Hfstid

inäfi: vara utftåidte for Styngenj tvärtom de

mera därifrån befriade, fom bäras efter Mid-
fommar-tiden : detta Piyrkes af hvad ofvanfcre
beträffande Ren-ftynget blifvit omtalt.

N:o6. OESTRUS OVIS: ahs hyalinis rugofis,

abdomine niveo fericeo nigroque verii-

colore»

FaR.' STTNGET: med geiiomjkinlige vingar fa-

fom glas
^
Jkrynklige dkr rynkade; Ealgcn

har en farg blandad af filfverhvitt och fvart.

Sghreber (Novjk Spec. Inf. p. 15), fom kal-

lar den Oeftrus Halenhs har den til utfeendet

ganfka väl befi^rifvenj och Reaumur (1. c. t.

35. f. 21-24.) har den ganlka val afritad. Den
är knapt få flor fom et verk -Bi, näilan naken
eller med ganfka tunt ftrcdda här befatt. Huf-

vudet år mycket flört, mörkt och med niånga

infånkte punder likafom koppärrigt, framtil gul-

aktigt. Broll- flyeket afvanpä Ijull til bottn,

men beftrodt med uphögde mörka prickar, fom
gora det fkrofiigt; inunder klädt med gulakti-

ga här. Bälgen är mera aflängt- eller kafvel-

rnnd än ågglik, fäfoin på des ofriga flågtingar.

När den är lefvandc, äro både ögon och kropp

f)ä
fina fiällen tcknade likfom med guld- och

iilfver- färger, hvilka m.ycket ocli en del aldc-

les förlora fammn utfcendc när den är död.

Fötterne äro öfveralt gulaktigc. Tyflxarne kal-

la den Schaf-Yivcmfc^ och Larverne Wurmcr in

den Åugcn\ i Norrigc heter den ^ouhrcms eller

EitcrfmoH.

Får-
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Far-ftynget lägger fina agg i nofen på Får,

där de utkläckte Larver upkrypa i pannans hä-

ligheter (Sinus offis frontis), och förbllfva där

at njuta deras föda och tilväxt af den våtfka

eller fnor, fom där til ofverfiod finnes och
foiB härflyter ifrån de dår fittande glandier.

Det är fäiedes et öfverflöd , fom natitren ge-

nom delTa Larver borthjelper, och fom til åf-

veiityrs, qvarhället, torde vara orfaken til fam-

lade, itäende och förfkämde våtfkor inom hjer-

nan, famt gifva anledning til de få kallade Band-
mafl^ars iramalftring och den få kallade obo-

leliga kring -fjukan, hvilken Profeffor Leske i

en lärftild afhandling, von dem Drehen der

Schafe Leipzig 1780, fä tydeligen updagat. Sä
mycket mer iynes anledning vara til en fådan

tanke, fom näftan aldrig Får hafva kring-fjukan

utan Lamb, (Leske 1. c. p. 6.)5 hvilka ännu ej

£)fverlefvat någon Sommar, pä hvilken Fär-

ftynget kunnat hos dem lägga fina fofler. Redi
(Experim. circa Generat. Infeft. AmfteL 1671,

V: 309) ^^^^ ^^^^ ^^^"^ Larver åfven uppehålla

iig i de caviteter, fom åro i hufvudOdlen un-

der Fårens horn (che nafce entro le cofne de*

caftroni, e gli raggira, e cava di cervello). Til

åfventyrs torde fäledes de Får mera vara pläga-

de af kring-fjuka, fom icke hafva horn, ån de

fom hafva dem: hvilket val ännu icke blifvit

anmärkt, men fom fortjenar at underfökas. Re-
AUMUii (i. c. p. 554) har funnit, at af tre til

fyra

Tag menar iiårmed 'aideles icke nSgon Generatio
ii^qvivoca, utan en fådan Generatio per alteratio-

nem htimornm, hvarigenom alia få kallade animalia

infuforia och inteftinaJia få tiifalle at upkomma el«

ler få iif (viviiicantur), famt at vidare fig foroka.



156 1786* Ap}\ Maj. ^iin.

fyra Får har et haft deffa Larver, hvaraf han
funnit tre; hvad åter myckenheten af Larver-

ne beträffar, har Derham (Phyf. Theol Sv.

Upl p. 519.) en gäng funnit 30 i et enda Färs

hufvud, men Redi fållan 12, hogft 15.

Larven år Kägellik, i framåndan eger den

de vanliga jämte hvarandra fittande krokar, och
i bakåndan 2:ne ftora cirkelrunda andhål; gump-
hälet fitter därinunder, och ä ömfe fidor en ut-

hångande kott-tipp; tvä dylika fitta åfven vid

fram.åndan ofver krokarne. Larvens färg år i

början hvit; men emot den blifver fuUvåxt,

blifver hvarje led afvanpä intagen af en brun
flåck, med fyra mörkare fläckar eller prickar ä

ömfe fidor två lika uphögde prickar, fäfom

andhål, hvilka dock icke åro öpne; inunder

år det köttaktiga imellan hvarje led befatt med
fmä rödaktiga bakut vände taggar (Reaumur
!. c. p. 555. t 35 f. 8-1Ö. Rkdi 1. c. p. 309).

Man har trodt, at Larven med deffe taggars

och krokars rörelfe fkulle förorfaka fvindei el-

ler kring-fjukan hos Fåren (Reaumur 1. c. p.

557. Redi 1. c. p. 311), dock efter Landtmäns
mening; men man lärer nu fnart fagt vara

öfvertygad, fäfom bevilt, at famma fjukdom
endaft hårrör af förberörde Randmafk, ^Leskk

1. c. p. feq.) det är, fom äfvan är fagt, Får-

jlyngs -Larvcrne finnas hos krcatu|-, fom icke

hafva kring-fjuka, men de fom hafva den haf-

va närtan aldrig Färftyngs- Larver. Som ofta

vid de öfriga Styng-arcer äfvan är fagt, kunde
dock hända, at en inträlYande myckenhet af Lar-

ver hos Fåren förorfaka en kring-fjukan liknan-

de fvindei (Blumenbach 1. c. v. Lixxé Skänll^a

Refap. 128)? men aldrig en verkehg kring-fjuka.
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-Når Larven är färdig at ga til docka, gar

den utfor nåfan, och Faren befiä den våi ofta,

genom pruflning, en häftig fkjuts eller utfart,

hvarmed ockfä Larven lårer vara nögd. Sedan
Larven fäledes utkommit, borrar han iig ned
i jorden, at vinna fåkerhet för lin förvandling

(Reaumur i. c. p. 552, 557)5 hvarmed aldeles

tilgär, i anfeende til tid och omftåndigheterj fom
åfvan vid des andra fiågtingar biifvic omför-
raålt Den framkommande Styng -flugan år

mycket lat, bäde at gå och flyga, når hon ej

är i verket af iina forrättningar, hvartil den icke

heller behovver få mycken qvickhet, dä den har
enfaldiga Fär at göra med. Reaumur har bju-

dit denna Styng -fluga bäde Socker och Sirap,

men den har ej velat fmaka det, ånfl^önt han
ihaft den öfver 14 dagar utan föda innan den
dödt. ScKREBER har funnit den vid dödt as j

men om den där fökt någon föda, år ej an-

märkt. Reaumur år af den mening (p. 561)5

at detta Styng ärligen aflågger tvänne genera-

tioner, emedan han funnit dem utgå i April,

och ändå funnit Fåren hyfa flörre och mindre
Larver bäde i Maji, Junii och Julii månader.

I England fkal man bruka en fmörja af tjåra,

fmör och falt, hvarmed Faren ibykas längs åt

ryggen famt fram öfver bogarne, at därmed af-

håiia Fär-flynget (de Bomare 1. c. ordet: Mou-
che du ver du nez des Moutons, och Trie-
WALD Vet. Acad. Handl. 1. c.)? men Fär-iiyn-

get lårer fåkerligen föga bry fig därom, då det

egenteligen har at föka Färets näsborrar: fä

fåfänga åro llika medel, dä man ej känner hi-

ftorien af det, fom fl^ai förekommas eller botas.

\ Den
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Den berömde Grekifl'.e Läkaren Alex ÄNDER
Trallianus, fom iefde omkring är 560, har

formålt, at Får-ftyngets Larver voro tjenlige

mot Fallande- fot, och at et lädaiit medel vore

uptåckt af Apollo, fedan Democratus låtit frå-

ga Oraclet i Delphos, fom gifvit til fvar:

De grege fume Capr^e majores ruris alumn^e

Ex cerebro vermes \ ovis dato tergora clrcum
Miiltiplici vermi pecoris de fronte revulfo.

En gammal Gubbe förklarade detta Ora-

clets utlåtande for Democratus pä det fått, at

han borde taga en eller tre Färflyng- Larver,

inlägga dem i fvart Färfl^inn, och binda det pa

fm hals (Reaumur 1. c. p. 553).

(Jlutet hårnåj},'^

Planeten Mcrciirii niot Solen fy-iliga gc.fig^

obfervcrad i Torne Stad d. 4 Muji i:'l^ö

;

AND. HELLANT.

"Oedor Scholce HerrMagifler Loxberg, hvil-
-•^ ken behagade göra mig fallfkap och nö-
digt biträde under obfervation, var placerad i

en några famnar hög vind, med en 8 fots Tub:
jag äter, med en 9 fots Tub, ned pä min ^ard.

Efter mot ^idels timas väntan, dä Solea
redan var öfver 8 grader liög, blef Tcm. ver.

ReOlorn forft varfe Mercur. i Solen, 4^'. 39 . 24".

hvilkct han genalt gaf tilkanna.

Dä Jag firax därp-i blef varfe

Planeten nägot litet redan inflai-

deii i Solen 4^- 39'- 27"*
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. En ftark unduladon eller väglik fjudning i

Solbrädden, gjorde at ingendera af ofs, oaktadt

all anvåad filt, kunde med noghet pä iecunden

iluta når hans totala irnmerlion fkedde.

Sedan nyttjade jag 20 fots Tuben med et

Ocuiår-gias af flera tums focus, hvilken jag

brukat til Jupiters Satellites och micrometer
famt andra obfervationer, i hvilken Tub Plane-

ten fäg nog mindre ut ån jag hade förmodat,
men bäfc elier iiör/l och tydhgalt igenom 8
fots Tuben, fom hade et kort Oculår-gias.

Med 20 fots Tuben led det til utgången

då Mercurius redan var något ute Tcmp. ver.

ur Solen •
,

- - 10^. 4 . "lO^

Och fom jag var vid 40 fteg fran Uret,

at ej mifstag (kulle fke på minuten,

fom ofta händer, gick jag in at no-
ga fe på Uret , men innan jag dä

hann tiibaka til Tuben och fick den
ftäld, var Planeten för mig redan ut-

gången och ofynlig.

Herr Radman And. Rechardt,
til hvilken jag lämnade 9 fots Tu-
ben, fick utgångens flut - - - 6'. 58''.

Reöor LÖNBERG med 8 fots Tu-
ben, fom nu gjorde båfta gagnet,

fåg flutet - 10^.7'. 16''.

Radman Rechardt fade fig hafva fedt nå-

got tecken til en ftjert eller flåpning efter Mer-
curius, dä han (kildes vid Soi-brådden: mea
Herr Lönberg berättade dg ej hafva blifvit

fädant varfe, ehuru han, pä min anmodan, be-

gäfvad med ilark fyn, noaa fäg dåre! ter:

Utför-
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Utförligare beflmfning om denna obferva-

tion, få val fom om Mercurius i Solen, ob-

ferverad i Torne den 6 Maji 1753, bvaraf ej

mera mig veterligen år tryckt, än et kort ut-

drag, fom Herr ProfeiTor Schenmakk infört i

en i Lund utgifven Difputation om Mercurii

obfervationer den gången, fordrar ea vidlyiti-

gare befl^rifning, ån rummet och tiifållet nu
kunna medgifva.
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ACADEMIENS
NYA HANDLINGAR,

For MåNADERNE
JuLiuSj AuGUSTUs, September^

ÅR 1786.

Herr Grefve SVEN BUNGE,
Kongl. Maj:ts och Rikfens Råd, m. m.

'Om Cubi/ka och Biquadratifia Mquatio^
ners jakade och nekade famt imaginaire

eller få kallade orimlige Rötter. (Fjerde

Fordåttniog.;

Confiru5iion VI,

För Formlen x"^ ~ a"x^ -4- a-bx Ji a^bc zz p.

Ijenna ^Equations Conftruftion, Fig. 25. 26.

4^ 27. 28. (Tab. IV.) fl^er aldeles pä famma
N iatt.
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fått, fom nåft föregående ConflruElion V, blott

ined den ätfkilnad, atAB, fom år 4^ hår

tages til höger om puncten A, då den i Con-

ftrnciion V var tagen til vänuer dårom, famt

at Parabeln M B M'»/ får fm ftråckning uti con-
trår direélion, nemligen ät vånfter om punden
B, hvaremot åter Parabeln hiC^nm eger här

aldeles famma Hållning, fom i Fig. 21.

Bevir. På enahanda fatt, fom i Conftruciion

V, befinnes ock hår, at til Fig. ^25. Jiora 161-

AP^
jande ilquationer, nemligen: (AC 1=

a

AF^
*.(AB-AP)5 (

— -AC)^=:^.CAB-AP05
a

famt (AC — = i.(AB + A^); och
a

+ AC)^ = ^. (AB + h^y
a

Om nu i deffa 4 ^quationer inforas behö-

riga analytifta vården pä AC— \ AB

AP zz AT, AP' r= X, A/^ = - X, och A/ =: - atj

fä gifver iivardera af dem enahanda rcfultat,

nemligen: x^-a-x^ + a-hx Hh. a--hc — fom
ar vår föreftålde Formel, hvilken altfå härige-

nom år conftruerad. H. S. B.

Utaf denna Conftruftions likhet med den

råfl'; föregående Conflruäion V, fä väl fom vid

jamiörelfe af Fig. 25, c6, C7 och 28 med Fig»

21, 22, 23 och 24, hvaraf de förre aldeles åro

de famme, fom fednare^ blott med vändning



1786. ffuL Aug. Sept 163

från vånftra til högra fidan, hvilket ingalunda

hindrar, at ju aldeles enahanda Symtomer infalla

med de bägge Parablernes flcärning, tangerande

och hvarannan förbigående vid enahanda fö-

rekommande omftåndigheterj blifver altfä en
pätagelig fölgd, at alt hvad hår ofvanföre år

lagdt om Formlen ~ a^x' - a^bx ^ a^hc zz 0^

det famma galler ock för Formlen x"^ — a-x^

+ a^bx 4", a-bc zz o dock med den ätfl^ilnad,

at hvad vid den förre år ftadgadt om jakade Röt-
ter, det famma fkal vid den fednare förftäs om
jiekade Rötter, och tvårtom.

Jag anfer därföre onödigt, at nu vidare

uprepa alla de för ConftruBion V anförde, och
fåledes åfven, med nyfsnämnde åtfldlnad, hit

hörande Corollarier; dock bör, för uplyfnings

fkul, blott med Exempel vifas, huru deffe fan-

ningar åfven lämpas til nu i fråga varande For-

mel, efter olika förekommande händelfer.

Exempel for Formulär - JEquatiomn x^ — a^x^

+ a^bx + a^bc iz: 0.

Forfia Händelfen; när — iz r.

Exempel x^ — 36 a:^ -f- 243^ + 324 zz 0;

hvarell zz '^^6^ b zz och c zz nu eme-

dan hår befinnes —^ zz ty ~7j — t ?

mJfte, i anledning af Corollar. 2. Lonjlr. V, den-

na Ä^quation ega 2:ne orimliga Rötter, fan it

2:ne verkeliga, foni bägge fkola vara nekade
och olika flora.

^quationens Rötter åro ock ~ | + 1 1/-?')

och X — I _+ I y 5.

N 2 Andra
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CL

Andra Handclfen i når — > c,

PC) Om -— a Y\ > c.

Exempel x'^ - 11 + 4;^: 4- 6 n <?; hvar-
efl: a' iiy b zz fj^ och c zz 1. Således år

här, ej allenaft % > c^^ iv > -J, utan ock

II
- VI > O ty > I; dårfo-

4^ " ' 4-II
re, och i anledning af Corollar. 4. i Co7i/r. V,
niäfte denna i^quation hafva aJIa des Rötter
vercvchga, 2:ne jakade och 2:nc nekade, den
ena nekade llörft och den andra nekade minft
af alla Rötterna. Äquationens Rötter äro ock
X zz X 'z: och X zz 4-

V2.

B) Om -

Härvid förefalla, enligt Corollarium 5. G?;;-

flruäion V. fårfl\ildte 3:ne Cafus, nemligen: om
(^^^4 ^0^ (1^ + 1/(1^^+3/^0) ^ __

3^^' (^ + V(^ a- ^ '^hcjY
~

hvilka altfä hvar för fig på följande fitt böra
atiliiljas

:

(^^ - 4^0'
. (v 't' (- ^''^))

lar ^ — > I.

3^/»^ (^a + v (' + 3/^0)^

Exempel. AT-^^ 240,01 A -
-4- 799,8 v -4-5999,4= ^'

/ . CL 799-.8
liiir ar w — 240,01 j lamt zz zz 3,33 j

240,01

och c = = 7,5.
^^^'^

Således

(a) När
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Således finner man i denna ^quation at

24O5O1 ,
a-— > ^5 ty — > 7,5; och 2it - - a <,ci

4b 4-3,33 4^

.24O5OI 24Ö5OI
ty -i-^- y^J- < 7,5.

X\'u emedan ockia — ™-—

•

3.i5>49'(3.33)^(27>0''

anledning af Corollar. 6. Conftr, V. kan med all

fäkerhet flutas, at i^lquationen i detta Exempel
j(l:al hafva alla des 4 Rötter verkeliga och lig

imellan olika, hvaraf 2:ne äro jakade famt 2:ne

nekade, och den ena nekade ftörft, men den
andra nekade minft af alla.

. Rötterne åro ock följ. x = 10 + l/CjOii
och X r:: — 10 i. 2 yio.

( 6) Nar —-—— ~ ——— i.

Exempel, — 25 -f- 42 a; + ig =
Ihvarårt rr 255 ^ :^ ff « i>68 j c =z — 0,423.
IHvadan ^ ir 5, - 4^^r :^ 2,5 - 4.ff .|| 22,12;

y (I 3^^" 2,9 5 famt I ^2 >/(! 3^0 — 5A i

'Och + y(| 4- 3^^: r= 7,9.

2^
Således år -7 > ty— > Sfven

4^ 4-i'^8

Nu fom
C'^^-4^0^-(l'^-FKI'^^ + 3^0)

N 3 =
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_ _(2^i2y . 5,4 _ ^j^^,
.

3.5.0.68)^.(7,9)'

ledning af Corollar. 7. G?;//r. quationen haf-

va alla des Rötter verkeliga, 2:ne jakade och
2:ne nekade, hvaribland den ena nekade fkal

vara ftörft af alla Rötter, och den andra ne-

kade nnini!:^ men de bägge jakade (ig imellan lika

ftora, ochhvardera= ^

—

,

^

^ 22,T2 « 5,4 _
^"~

3.1,68.759

Detta alt befannas af fjelfva Rotterne til

i^quationen i detta Exempel, hvilka åro föl-

jande: :v — 3, Ar — 3, famt a: — - 3 1/7.

Exempel 5. at"* - 8 8^ 15 = Hvarefl

nr 8, ^ ~ ij ^ = V- 7 ^

-^^1^^-.-^ < n dMöre
3y8.i.(V8 + /Y)^

och i anledning af CnroUay. 8- 0^;//7r. mafle

denna /'.qiintion hafva 2:ne oriniliria Rötter,

jämte 2:ne verkeliga lig imellan olika och bag-

ge nekade.

i^qua-
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Äiquationens Rötter åro ock x — 2 +^ /-r,
och X z:. '— 3^ famt x — i.

Då finner man, enligt famma grunder, fom
i Coroliar, 9. Conftr^ V, anforas , at Äiquationen
mäfte hafva alla Rötterna verkeliga, nemligea
isaie jakade och 2:ne nekade. Af de bågge
iednare fkal den ena vara ftörfl och den andra
minfl: af alla Rötterna 5 och den ftörre bland
de jakade år + ^ = ^ V|«

ExmipeL — ^2x^ + 24:^ + 160

hvareft - 32, b ™ I, och c — Som nu
3^

liär inträffar at ~~ ~ ay- — Cy ty —- - y\f'
4b

^ 4.1
fä fkal denna ^quation nödvändigt hafva alla

des Rötter verkeliga, 2:ne jakade och 2:ne ne-
kade. En af deffa nekade är ftörft af alla Röt-
ter, och den andra nekade minft. Af de ja-

kade fkal den ftörre vara i? >/| ~ V^^j 4.

iSquationens alla Rötter åro ock följande:

xrz4, X zz Y2i-'iy X zz-2y ochAT — -! y2L

Tredje Handel/en^ när < c.

A) Om ^ + Ä fl > ^,

Exempel, x^ - j\.x^ ^x 6 Z2 hvar-
a*

fft zz 4, b zz I, och c zz 2, Här är c;

ty—^ <25 m.eii'^-4-,^|/|>.r5 ty~--^yY> 2,

4-1 4^ 44
Dir-
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Dårföre och i anledning af Corollar. ir. Conftr. V.

måfte denna ^quation ega 2:ne orimliga Röt-

ter och 2:ne verkeUga, bägge nekade och oli-

ka Itora,

iEquationens Rötter åro ock: ^—|j-.fV-35
och X := - 3 famt ^ — i.

B) Om% + c,

Hvarvid förekomma 3 ferfkildte cafus, neml

Exempd. — 7:^- + 50^ 4- 72 r:: 0

;

hvareft > - b ::z och f z= V- Hår år

""1 + aVKc, ty + V^l < y: och
4^ 4-7
emedan det jämväl befinnes at

JHF)l:C^ fördenfl.ul

3./7(¥)"-(1^7 +
och i anledning af Corollar. 13. Cö7/yfr. V, bör

man döma, at denna ^^quation har 2:ne orim-

liga och 2:ne verkeliga Rötter, fom bagge flvo-

la vara nekade och oUka Hora.

Rötterne åro ock a: = | ± § V - 23

,

X ^ - 3 och A* =r ~ 2.

(^k - a^-y . (-1 4- a"- + 3^'0) _ ^

eft = I, ^ = ^8, och ^ = ¥• Har



år ^-^ay^^^c.ty ~-^V^<-7~> Och forit

afveh bennnes, at —

—

-—

—

3 ab^ (a 1/(1 -H 3

175' + V)
, ^ ^„ ^ ,

.^ —
,
— j: altia och Qnlmt Co^

rö//^r. 14. Cojtftr. Y^ målie denna ^quation haf-

va 2:ne orirhligä Rötter, famt 2:ne verkeliga

^

bägge nekade och lika ftora, hvarutaf hvardera

II

/Equationens Rötter åro ock: x ~ 2 4r ^^^^

famt X — 2; och x zz — 2.

Exempel, iv^ — 2x^ + g-^ + 48 ~
hvareft zz 2^ b zz och 6.

^ 2
Hår år -- -+ « ]/|- < f ; ty •—- -+- >/| <-

4^ „ 4-4
,

och fom det bennnés , at

CAbc — . (j- 4- V^CI + 3l'0) ^
3«F (a + t' (i

-^"^ + 3^0)*

3.4-, y 2, (2 4- 1 1/290;-

fte, enligt CoroIIar. 15. fe/r. V, denna ^qua»
tions Rötter vara alfa Drimliga.

O Röt-
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Rotterne äro ock följande: x z=. - 2 jr^Y -2'^

och X "zz 2 2 Y — I.

C) Om + ^ - c.

Exempel ^^"^ - 8 4- -5 ^ + 66 = <?. Hvar*

eft 8. ^ = Y> ^ =^ Och emedan h^v
'

8
befinnes — a - cy ty -— -f- >/| = ff;

4^ '
^ ^4 2 5-

S

altfä och i förmåga af CoroIIar. 16. Cö«/r. V,
mäfte iSquationen i detta Exempel hafva 2:ne

orimliga Rötter, iamt 2:ne verkeliga, bågge ne-

kade, hvaraf den mindre — ^ = ä |/| nr i/| — 2,

Detta inträffar aldeles : ty /^quationens

x^ — 2^x 4- 56 = o, alla Rötter åro

följande: x:=:^±^iY-ig^x = -3^ och

Nu förekomma vidare:

Exempel for Formulär - JEquationeji — a^x^ +
a'bx — a-bc = 0^

Torfia Hindclfen; dä ^ + > ^ Vf•

A) När— \ >L

C- ^ 2c -4- v/(4 . C- -4- O" - i

Exempel, x"^ — I4S'V' + J02.V 60 = o,

Ilvarelt a- = 1485 b = f^-, c
-^Vj

fdledcs

^ + c- n. -5^3 ^ ^'1 :z ^^74 5 famt - 222.
4b

Denna ^quation har alcfä — -h c a
4^

ty



1786. ^nl Aug. Sept 171

ty 111 > y*!^. Och aldenftund hår befinnes

4.148 (^g^ + l/(4.(W-^^^)) .
^. f

. ,

^
3 • fl C--F + y (4 * (^F)" - 222))- ^ '

fkul och 1 förmägft af CoroUar. 19, Cö/^/r. V,
måfte /Squationen i detta Exempel hafva alla

fma 4 Rötter verkeliga, och olika ftora ; hvaraf

3:ne fkola vara jakade, och den 4:de nekad,

hvilkea år ftörft af dem ^lia,

i^lquationens Rötter åro a; 6 j; V 30 5

och a: — 6 4: ^46.

B) När ~ ~ C I,

3^ C-i + 2r K(4 'Ci-^^^y-i ^^))*

Exempel, — 38^^ + 72:v — 35 3 05,

hvarelt z 385 ^ :i- If, och i: c: |f. Hva-

dan ~ + — Således år här %'^c>ayU

ty > Och fem jåmvåi befinnes at

4-38 C¥+ VC4-(")— 1-38)) _ ^.

3 . fl (II + y (4 .
(i/)^ - 1 .

38))-' ^ ^

och i formägo af Corollar. 20. Con/lr. V, fkal

denna iSqiiation hafva alla 4 Rötterna verke-
iiga, hvaraf den ftörfta målte vara nekad, och
ibland de öfriga 3:ne, hvilka aliefammans åro
jakade, f]?ola 2;nc vara lika ftora, och hvardera

c- I + 0-1 /(4 + 0= - I '^^);

dethx-x-^f (ii) - f v'(4 • (h-y - 1- 38 := I.

/Equationens Rötter åro ockfå: x — -
Yj

A ~
5, X r I, och X —

i.

Q 2 C) När
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C) Nar — < L

Exempel — -4- 28-^ — 48 iZZ o;

hvareft 6; zz och r ~ hva-

dan ~7-4-c— Således ar hår '—-4- c > /I v^i;

fy H > V f > och fom det befmnes , at

i anledning af CnroU. 21. Confty. V, mafte /fiqua»

tionen i detta Exempel ega 2:ne orimliga Rot-
teir, jernte 2:ne verkeliga, en jakad, och en
nekad Rot, hvilken liftnåmnde fkal vara llörfl.

^^quationens Rötter åro; x — i jf y — 55
och X — 2^ famt ^ zz; 4.

Andra Ha7tdelfen; dä — -H ay^,
4^

"

A) När ^ H- r <: .7 V I-

Exempel, x"^ - 21 -v' + 6ca; :r hvarr

^ft^' 1=21; = S31edes''--+-r=:?5i
4/;

Hår befinnes både at + c < a y\'^ ty

flå < fafom ock at + < ^ V l\

ty flå < v'(j .2ix
Dar-
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DårFére och i anledning af Corolhr, 22,

Conjlr. V-, maPie ^quatlooen hafva 2:ne orim-

liga Rötter, jåmte 2:ne verkeiiga och olika fto-

ra, den florre nekad och den mindre jakad,

Rötterne för iEquationen i detta Exempel
arp ^ n 2 i / - 1 3 gch x - 2 j: y 14.

B) Når + c > VI,

Här förekomma 5 fårfkildte c^fus, nemligen'

{cc) Om ~—;— -—--^v "~ — I'

3 h i 2^ /(4 (-^^
^cy-\a^)y

ExempeJ. — iix^ ig^ 8 ^ Dår
'år iip ^ II, och c zz |. Sålede?

+ ^ « ^^^^^^ finner at för denna ^qua-

tion paffar ej alienaft det vilkor, at —'^c<!,aV^'y
^

•

^
^

.,
4^

ty ¥ ^ V~l-h ytan ock at -j r > Vfi

ty ¥ ^ yi^^^* c>ch em.edan äfven den om*
ååndigheten här inträffar, a t

och i anledning af Corollar, <24.. Conftr, V, bör
man döma, at ^quationen i detta exempel har

alla des 4 Rötter verkehga, nimhgen en nekad,

och 3 jakade, at den nekade Roten ar ftörft,

pch at blaad de jakade fKola 2:ne vara Hka llora.

O 3 Vår
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Var Äquation har ock följande Rötter:

AT ~ - 4, X — 2, X ~ och X zz i,

^ ^ 4^ 4^
(/3) Om — -r^ = r.

Exempel, - 72,Qa-^ + 201,6 a: - 246,0375 =
Pä famma fatt, fom uti Exemplet för Covoilar. 25,

a-
Conjlr, V, finner man ock har at -7 h- c < ^ >/f 5

at C > Ä famt at

4.72,9(5,4— y(4 •
(5^4)^ - 1-72,9)) _

j

3.4 (10,8 — y(4 (55 4)'' - 5.72,9))'
~

Således och i anledning af nyfs anförde

ftålle, kan hår med fåkerhet flutas, at denna
^quations Rötter åro allefammans verkeliga,

nemli^en en nekad och 3 jakade; at den ne-

tcade Roten ar ftörft , och at bland de jakade

mäfte 2:ne vara lika flora.

Riktigheten af denna flutfats beflyrkes ock
igenom fjelfva Rötterna til /lEquationen i före-

varande Exempel, fom åro: a- — - 4,5 ±_^^i k 10

3

x 4.53 och ^ 4,5.

(y) Om—^ — < r.

+ 2^ + ) ; 4 (*^ 'O' -

1

20

Exempel, x"^ — 2 4 .
v- -}- 63 .v — 54 = 0. Af-

venfom i Exemplet ior Coro!Lu\ 26. Cr^/r. V,
"ftnner
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a-
finner man ock här, at — + <^ < ay^x at

4b

a-
-T + c \> a Y^: och emedan man åfven har

fce i anledning af nyfs åberopade Corollarium,
Ä!quationen i detta Exempel hafva 2:ne orim-
liga och 2:ne verkeiiga, af hvilka fillnämnde

den ftörre är nekad, och den mindre jakad.

iflquationens Rötter äro ock — |.i
X z:: — 6, och x 3.

(^) Om ^ > T.

Exempel, — zä^x^ + js^Qx — 6 z=. t. På

lika fått, fom i Corollar. 27. Cönftr, V, finner

5. ^ •2.

man ock hår, at -^c <ay^\ at -7 + ^*>Äy|5

-'^ rT(r=T(4(¥)^-i-4)/ ^ ^-

Dårfore öch i anledning af nyfsnämnde Co-
rollarium kan man vara forfåkrad, at var Ä!qua*

tion har 2:ne orimliga och 2:ne verkeliga Röt-
ter, bland hvilka iiftnåmnde den flörre fkal

vara nekad, och den mindre jakad.

CO Om
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r

(c) Om 7 >
. sK7+ 2.+ >/(4 (^^7 + O ^ - 1 ^ ^'?r

och tillika 7 < i.

Exempel, —
- 2\x' + 4,9 .v — 20 zz o.

Man finner hår, åfvenfom i Exemplet för Co-

a-
rollar. 2S- Confn\ V, at — + c < a |/|, och

[. c a y^. Och aldenftund ej allenaft

4 . 24 CM + V(4 Ctl)^ - t- 24)) ^

,
4. 24 (ti - /(4 cff)^ - 1-^4:) ,

"^'^ l..(-^-V(4 (*l)^-i-4y
^

förclenftul och i anledning af åberopade Corol-

Jarium, mäfte iiquationen i detta Exem.pel haf-

va alla des 4 Rötter verkeliga och olika fiora^

nemligen en nekad Rot, fom är Jiorft, och de

öfriga 3:ne jakade.

Rotterne til vår /Equation åro: .v — - 2 '-f v'I4j

och A- — 2 ~ 1 2.

C) Når 'I + c - a yi

Hir förekomma 3 fårfklldte cafuSj nemligen:

{x^) Om
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(ct>) Om < ^ a^.

Exempeh Q.j\.x^ 52^ 12 ^ ÄfvetI

fom i Cörol/ari 30* Conftr. V» och des Exempel

befiniies här^ at ej allenaft — <^ c å yf^

och ^ 4- utan ock at b^ ^
ty (Är 24*

Säiedes och i anledning äf färtimä Coföllä*

tium, mäfte ^quationen i detta Exempel ega 2:ne

orimliga och d:ne verkeliga Rötter, af hviika

fednare den flörre fkal vara nekad;, och den
mindre jakad*

(S) Om b^ > ^ a^.

Exempel x"^ V2.x — g zi o, få
enahanda fått, fom i Corolkr, 30. Conftr. V. öch

des Exempel 2. finner man, at åfven hår år

""l^czi-ayi, och ztb^ ^ -Sf
ä""* Dårförc

och i anledning af famfna CoroliariUm f]kal vif
^quation nödvändigt ega 2:ne orimliga och
2:ne verkeliga Rötter^ af hvilka fednare den
ftörre år nekad, och den mindre jakad

(y) Om b^ a^.

ExempeL x"^ ^j^x^ ^-i 64;^ 4g éi

Äfvenfom uti Exemplet för Corollar, 31, Conftr.

har man ock hår bädé -t + ^ ^ fam£

^ a^, Dårfére och i anledning af hvad
famma Coroiiärium innehåller, mäfie iSquatio-
tien i detta Exempel ega alla fina Rötter ver-

f keliga^
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keliga, nemligen en nekad, fom år flörfl:, och
5:ne jakade alla lika Hora: och fkola fje fva

Rötterne nödvändigt vara följ. x n — 3^V'|5
X a y|, x^a\/^^x:=zaY^, Det.år'

at i nu förevarande Exempel x — - 3 i/-/ zi - 65

2 , a: 2 5 och ^ =r 2. Når man fam-

manfåtter deffa Rötter, upkommer ock /^iqua-

tionen: — 2å^x^ -4- 64 a; — 48 =

Trsdjs Handclfen^ da -y + triz^yv.

A) Om ^ ^1^.

Exempel x^ — 72 .r^ -4- 256 a- — 240 zi

Pä lika lätt, fom i Corollar. 33. Coufty, V. utrö-

nes at hår är bäde — + c zz a yly och at

j ?JL}^- dårföre och i anledning af fam-

rrra Corollarium bör /T.quationen i detta Exem-
pel hafva alla fina Rötter verkeliga, hvarar den
Itörfta n<al vara nekad, och af de ofriga 3:ne,

fom alla äro jakade, maile 2:ne vara UKa Itora,

och af dem h vardera vara — ] /| — | KV — 2.

Denna /Equatkins Rötter äro: x =: — ic,

X zz 6y X ziz 2 och X ~ 2.

B) Om b < ^—

Exempel A"* — tS-v- — 3 n 0. Maa
finner har, äfvcn fom i Corollar. 34. Ccjijlr, V,

at + j 3z Ä > och at <; >

4^ - ' -7

Således
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Således och i anledning af nyfsnåmnde Co-
rollarium^ bör man fluta, at Älquationen i

detta Exempel har alla fina Rötter verkeliga,

och i]g iinellan olika, hvaraf den itörfta är ne-
kad, och de oirige 3:ne jakade. Ibland deffa

iifLoårnnde fl{ai ock i anledning CorQllar, 36.
Conjlr. V. den ena jakade Roten a V~zzY^-£ 35
fom år den Itörlta bland de jakade.

fom i Coroilarium 35. Conjlruclion V, har man hår

och i anledning af famma Coroilarium mafle
vår Ä!quation hafva 2:ne orimliga, jåmte 2:ne

verkeliga Rötter, en nekad, fom är ftörlt, och
en jakad, hvilken Mnämnde, i anledning af
Gorollar, 36. Cojtftr, V, ftal vara zz a i.

C) Omb >

8 aY2
Dårföre

GUST. ADOLPH LEIJONIVIARK.

(Slutet hdrnajl,^

FORT-
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FORTSÄTTNING,

Om Stijng-Flug-Slågtet (Oeftrus);

Af

ADOLPH MODEER.

N:o 7. OESTRUS ELy\FHI - - . .

HJORT' STrNGET - - . -

Samtelige förefl^rifne Styng åro alle, fom än-

nu blifvit ofs rätteligen bekante. Men
Aristoteles (Hift. Anini. L. c. C. 15.) och
flere efter honom hafva berättat^ at Hjorten hy-

fer mafkar både i hufvudet och under tungan.

(de Bomare Dift. d'Hift. Nat. ordet: mouche
de la Gorge du Cerf). Sachs a Lewexheimb,
i fin Gammaroiogie p. 461, har ockfä efter fle-

ra andra Aucl:orer anfurt, at dylike Larver fkola

finnas fä väl i Hjortarnes hufvud, fom vid fä-

ftet af deras horn, hvilka, fedan deffe Larver

utfugit alla til hornen gångne vätfl^or, fkola

därigenom uttorkas och aftalla: fä underligt
I

hushällar vål Naturen! det år aldeles icke otro-

ligt. Ingen ting är mera faftfullt än Hjortarnes

horn, och pä ingen ting mera äro Infederne
)

färdige at lilgga lina folier, än pä ISdana Ital-

ien där vätlkorna ufverfloda; det år ock ofvau
nämnr, at pä Faren finnas Larver inom hufvu-
det under hornen. Men at Larverne JSggas i

|

Hjortens hud, och at de fedan åta fig fram
in\ellan hull och il^inn til hornen; det är ea
Jägare-Hiltoria, fom Reaumur (p. 527) för ro

j

Ikull lärer haiVa anfört.
{

Hår- I
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Häraf, jåmfördt med Ren-ftyngets Hiftoria,

och i betraktande af de årr man finner pä Hjor-
tens hud, blifver likväl fåkert at fluta, det Hjor-

ten måfte hyfa et flag Styng-larver, fom uppe-

hålla fig i hufvudet, pä lika fätt, fom hos Hä-
ftar och Får, och et annat, fom framfodes un-
der deras hud, pä lika fått, fom hos Renen,
til äfventyrs ockfä af famma flag fom Ren-
ftynget, för flägtfkapen fkull imellan Hjort och
Ren, fom bägge tillika äro vilda. Det l^rer

dock ännu icke vara någon fom entomologice
känner Hjortens Hud-larv j men om des Huf-
vud-larv har Redi (Experim. circa Generat.

Inf AmfteL 1671 p. 305) iemnat någon under-
rättelfe. Han är af den tanken, at näftan in-

gen Hjort är fri från deffa Larver: af tio äldre

Hjortar, fom han verkeligen underfökt, hafva
nio haft fma Larver i hufvudet? men af fex

unga Hjortar hafva allena fyra varit därmed
befvärade.

Til utfeendet har Redi funnit berörde Lar-

ver likna Får-ftyngets; men de åro icke alde-

les nakne, utan hafva roltfärgade ftrödda h§r.

I framändan hafva de famma kött- tippar och
hornkrokar fom Färftyngs - larven, men bakän-
dan fkiljer fig aldeles därmed, at de där befin-

teliga andhål icke åro cirkelrunda, utan half-

män-lika, fåfom pä Koftyng- larven. Man fer

fåledes, at de farit vilfe, fom trodt at Hjort-

flågtet fkal hafva famma Styng-larver i hufvu-
det fom Fåren. 1 et enda Hjort!- hufvud har
AmsTOTELEs funnit vid pafs 20 ftycken Lar-
ver, men Redi har räknat ända til 39, och al-

drig mindre än 20. Flugan, fom blifver af

P 3 deffp
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defie Lsrver, år, fom fagdt år. ånnu obekant;

men jtorre ån rär-ftynget måfte den blifva,

emedan des Larv år något ilorre. På Larven
har Redi åfven figur, men i6ga tjenlig, ibiii

dock lårer vara Ritarens eiier Koppariticka-

rens fel.

Reaumur har åndteligen varit mera lycklig,

at gifva vidare ljus i hvad ofvan år omtörmålt.
Han anftålde lit ron i början af Mars, vid den
tiden Hjortarne fåila fina horn, och fann val

icke det minfta tekn til mafl^r på Hjortens
hals under huden i de dar varande mufklar, ej

heller vid fåftet af hornen ; men i ofrc ganea
eller gomen bort vid fvalget, eller dar omkring
dar öpningen börjar, fom fedan går ut åt nås-

borrarne ; dar funnos deffe Maflurs eiler Lar-

vers fiållen, hvarefi de uppehollo Ug likfem i

tvänne lackar, utvidgade til et aggs fiorlek,

och fom kunna Hknas vid de få kallade mand-
lar i menniOÄjans fvalg. DélTe Larver voro af

olika llorlek, foljakteligen af olika åldrar, och
fom utgjorde et antal ofver 65 i et enda Hjort-

hurvud; men i ct annat pä en åldre Hjort har
han dock icke funnit oiver 12; pä en Hjort-

kalf fann han inga. Den fråmiic kanten af

hvarje kroppens ring eller led var rundtom-
kring beklädd med de vanliga fagtaudlika fina

taggar, hvilke voro rodaktige, och fom form.o-

deligen Redi anfedt \\Aom hår. Krokarne i

huFvudet voro fvarte; ofver dem futo två fmä
kött-tippar, ocb långve bort vid påföljande le-

den af kroppen tvii gulakt-ge fm:i Miolar, fom
fyn es vua de :räm e andhålen, hvaraf de cf-

terlie, e icr i bak .ndan lutande, voro aldeles

fådarie
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fSdane fom Redi befkrifvit dem. (Reaumur
1. c. T. 5. p. 70. f. t. 9. £ 1-5.) Tvånne af

forberörde Larver gingo val til Dockor af van-

lig fkapnad (I. c. t 9. f. ö)? men beklageligeu

kom ingen fluga dårutur, i anfeende därtii at

Larverne blifvit oroade och för bittida kommit
utur deras lägerflållen.

N:o8. OESTRUS ANTILOPUM: alls frfcia

punftisque fufcisj corpore pilofo grifeo-

fulvefcente , Abdomine macuiis nigri-

cantibus triplici ordine.

ANTILOP ' STTNGET: Vingame med en mork

fläck midt pä tvärs ofver ^ där ofvanfore en och

mot ändarna tvä mörka runda fläckar'^ Kröp»

pen gräaktigt-brandgul härig^ Bä/gen med tre-,

horniga fvartaktiga fläckar i tre rader.

Ibland det af v. LiNNe i des Syfteme up-
forde Get-flägtet, åro någre hvilke fynas vara

likfom en mellan -art iméllan Hjort- och Get—
flågtet. Af deffa har Profeffor Pallas (Spicil.

Zool. T. r. fafc. i.) gjordt et nytt- och eget fläg-

te under namn af Antilopus. ' Pä någon af de

hit hörande arter, antingen Rupicapra, Schyti-

ca eller nägon annan, har han funnit detta

Styng, fom ganfka mycket liknar Haft - llynget.

Det år ftort fom den ftörfta Spy-fiuga. Huf-
vudet år blekt, mun -prickarne och blind-ögo-

nen åro fvarta och ögonen mörka. Bröft-ftyc-

ket år öfver och inunder, mycket bärigt och
grått, men ofvanpä rned en ftor fvart fläck.

Bålgen år åfven inunder teknad med mörka fiSc-

kar, och den fiuter fig pd Honan med et fvart

åggläggare-rör. Vin<:;arne matt hvite, med of-

P 4 van-
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vannåmnde mörka tvärband, hvarimellan och
fåftet är en och mot ändan två mörka runda
prickar, Larvens färg och taggiga, ringlar åro

fäfom pä Håfl-flyngets, men til liorleken fkola

de blifva nåftan tjocka fom et finger. De lig-

ga längs utåt ryggen under huden pä Antilo-

perne, och år otta intet ftålle pä deras rygg

ifrån denna Larv fritt. (Pallas Reiie durch
verfchied. Provintzeu des RulT. Reichs I. c. p,

212. 475),

N;o9. OESTRUS FASCICULOSUS: alis - -

Corpore tomentofo flavo, Ano fafcicu*

iis tribus nigris.

BOR^T-SirNGET: Vingarne - - * Kropps
pied tata gula har^ Gumhandan med treJvar-
ta Harknipp&r^

P. Lepechin har funnit detta Styng i Oren*
burgfka diftriclet i Ryfshnd. Hutvud och ögon
Sro bruna. Kroppen gulhårig och vid andan
fitta tre fvarta härknippor eller härtofffar. Vi-

dare underråttelfe härom hnr han icke lemnae.

(Tagebuch der Reife durch verfchi^d. Pro-

vintz. des Ruff. Reiches i. p. 79).

N:o 10. OESTRUS HOiMlXIS ^ • fufcus - •

MENMISKO-^iTr.^GET • - fvartaktig . -

Utom den moraUfla Stimulus, fom Menni-
il<an eger^ måfte hon åfven vidkännas ibland

de Phyiill:a en både utomordentelig och pl g-.

fam. I Södra America finnes åfven en Al.n-
IJ.:^^o -Styngfluga, fom U^gev ända til 50 :'gg
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vid tmderlifvet i huden pä Mennifkan. De
framkommande Larver tära fig djupare under
de 6 månader, fom en dårmed anftucken Men-
nifl^a mäfte bära och föda dem. Bjuder man
til genom utvärtes medel at fordrifva deffa gå-

iler, fä trånga de fig djupare in i muMarna
elier kottet och fororfaka foriårliga och döde-

liga plågor. Lemnar man dem i fred, hvilket

man ock visligen plågar göra, få utkrypa de

fjelfve vid deras förvandlings tid, och efter

foregången förvandling vifa ng fäfom en fvart-

aktig Fluga, icke mycket Itörre än en vanlig

Hus -fluga. Ånnu vete vi ej mera om detta

iedfamma yrfä, och hvad därom pä detta ftålle

blifvit fagdt, finnes af Prof. Carl v. LiNNé
anfördt i Nsnc J^ordifche Bcytrdge i. p. 157. För-

niodeligen åro inga andra, än det Veft-Indilka

vilda Folket och det fom kommit ifrån Africa,

befvårade af detta Styng, emedan deffa Folk-

flag g§ nakne. Af famma orfak äro de ock
blottftåldte för Pulex penetrans och den fä ka^
lade Vena medinenfis, hvilka förorfaka en lika

fmärta och icke fållan äro för lifvet vådeliga 5

den fidftnämnde lärer efter all anledning vara

en Furia, Snfkönt den ånnu icke år fulikomli-

gen känd, ehuru man talt om den pä oräkne*
liga ftällen och fkrifvit hela Böcker därom,
O! huru lyckelige äro icke de Nordifl^a Folk-,

fiagen ? fria ifrån få många tryckande befvärlig.*

beter, deltaga de dock i bägge Indiernas krä^

felig eter.

BETU*
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BETULA HTBIUDA,

Orms 'Björken;

Befkrifven af

CARL M. BLOM.

*\7id Capitains-Boilället Gylle, i Tuna For-
^ famling och Dahiarne, blef jag, fidfllidne

Höft, varfe en torkad Björkqviii, upfatt i et

fönfter, fom, i anfeende til den befynnerliga

ftapnad des blad egde, fä genaft fåfte hela

min upmärkfamhet, at jag ftrax frågade, hvar-

ifrän "den var kommen och tagen?

Jag fick dä til fvar, at lefvande ftammen
dåraf vaxte, vid pafs en mil från Boftåiler, vid

Ornås Säteri och tilhörde Secreteraren Väl-

borne Herr Hjort af Ornås.

Nyfiken, at fä närmare kimdxap om detta,

hittils, fÖT Botanicis aldeles okända träd, n%ref

jag firax, efter hemkomften, til egaren däraf

och erhöll af denne, ej mindre på Naturen
upmärkfamme, ån för ypperlig Landthushåliare

kände Man, den noggranna underrättelfen, at

det, på Säteriets ägor, funnits vilut växande
ar 1767: at det då ej var llort öfver en fin-

gers tjocklek, eller hade mer än knappa 3 al-

nars längd: at jordmonen, hvari det ftod, be-

fanns vara ftenbundcn och nSgot med lera famt

grus blandad hårdvall: at des grannar voro
vanlig }-'jörk, fmärre Tall och Gran famt nä-

r 5 £ia
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gra fä Rönn -telningar: at det var helt enfamt

och ej hade flera flammar af famma art, hvar-

ken ornkrini^ lig, eller i negden: at Herr Se-

creteraren da, förft låt iiytta det in uti en floj-

tågt bredevid Mai-igården, men, fom det dår

federmera mycket otredades af bade Folk och
kreatur, därefter, och päiöljande aret, in i fielf-

va TrågSrden, hvareft det ock nu, til när-

varande tid, år ftäende: at han famma år, eller

1768, fläckade uti bref, några löf dåraf til fram-

Jedne Archiatern m. m. Herr Carl v. Linnc,
fom fedan, i meddelt, fvar, förklarade dåröf-

ver icke allenaft fm erkånOa, utan ock verke-

liga förundran ^j, famt bad honom, at O^ånka

lefvan-

Det fvar, fom Secreteraren Herr Hjort af Ornås
erhol] af vär for Botaniflia Vetenlkaperi få högt
nitålfkande Archiater och Riddare von LiNjvéj
var af fojjande innehåll:

- - ' - For Herr Lands- Secreterarens angenäma,
af d. 22 fiftledne, aflågger jag all uptånkelig tack-

famhet. Det innelyckta Bjorklofvet var af fä be-

fynnerlig fkapnad, at jag måfte tilftäj det jag i all

min tid alddg hort talas om, mindre fedt, dylikt,

faft jag kauflve af växter fedt få mycket, fom nå-

gor annor. Häller detca trädet beftändigt fädana
lof, fludle jag odmjukafL fupplicera, at Herr Lands-
Secreteraren taktes vara af den raifonabilitet och
flvånka det til Upfala Academill^a Trågsrd och åt

Kikfens Ungdom, fafom en fpecieux åminnelfe af

Herr Lands - Secreteraren, då det dår kunde åfl^ä-

das af de Konglige, af ntlåndfke Miniftrar och an-

^ra, hvilke fom oftaft Trag^irden befoka: vålfor-

fiäendcs at, om trädet ännu fir litet och kan trans-

porteras. Men , fom Björk år under transplante-

rande nog fvär, kan hon näppeligen fl3'^ttas, ntait

Jion uptages om vintern, då jorden* jore frufeii
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lefvande fiammen af denna Björk til Upfala

Academie Trågärd: och at han vål därefter,

medelft aPiäggningar, i up- och underftåldte jord-

lådor, fokte fä telningar dåraf, fom äntel. ef-

ter 6 års forlopp lyckades, och hvaraf han

1774 fkickade en, med frufen klimp vål upta-

gen och inpackad, med en refande, til Upfala;

men at han trodde, det denne denfamma fa

rnifsvärdat, at den antingen icke kommit fram,

eller federmera gätt ut; emedan han icke, ef-

ter den tiden, vidare fått någon kunfl\ap af

Herr von Linnc, om han den hvarken emot-
tagit, eller om den, utplanterad, biifvit vid iif,

dier ej.

Sådan år Hiflorien om denna Rjorks til-

komft och kännedom i allmänhet. Den ytter-

ligare, fom jag kan tillägga, år den, at den än-

da intil nu och pä igiåe året behållit lina blad

fådana, fom de varit frän forfta början, utan

at däri vifa någon den minlta förändring, famt

at den åfven årligen blommat och burit frukt,

åtminftone haft en mängd Amenta feminina,

fafl defia fednare aldrig, ehuru flera förför: där-

med biifvit anRäldte, egt kraften at, utfådde i

tjenlig jord, upkomma, eller gro: hvaraf fäle-

des väl med vifshct kan flutas, at den år och
bör anfcs för at vara en arbor hybrida, fom

genom

omkring rötterna, at foras med klimp, genom, nå-

gon Spannemijls-bonde, eller annan, Ibm rofcr hit

irän bergslagen. - - - Jag ioiblifvcr (S:c.

Upfala li 27 December 1763.
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genom Naturens vanliga åtgärd icke kan fort-

planta fit eget llågte.

Man vet, at de Våxter, eller Tråd, kallas

hybridiil-e, fom upkomma af olika föräldrar

,

i det frö -mjölet af et Genus befrodar Honan
af et annat^ hvarigenom framalftras en ny plan-

ta, fom til blad, eller andra yttra delar, liknai:

fadren, men, til blomma och inra delarne, mo-
dren, dock utan at erhålla bördiga frö, genom
hvilka den vidare kan multipliceras, eller fram-

(kaffa flera fme likar.

Af fädan art år denna Ornås-Björken. Ut-
om det, at den icke, fom ofvanföre blifvit an-

fårdt, kunnat hittils, genom de pä henne be-

fintelige förliknande delar, til likformiga Träd
updragas och förökas? la befinnas ock alla

hufvud- flikar pä des blad fä nåra komma öf-

verens med fkapnaden af Lönnens (Acer Pla-

tanoides Linn.), ja til och med vara utmärkte
med den underlla hvaffa tanden, fom fitter pä
denna fednares löf, at intet tvifvel är, med min-
dre denna fidftnåmnde varit fadren och, at den
förra af den fenare, genom en fadan befröd-

ning, h|rflammat* Det päftäs väl, at, vid den
tiden denna Björk uptäpktes, ingen Lönn fun-
nits pä närmare häll, ån | milj men det ve-
derlägger dock icke, eller"kan kullkafta, mö-
jeligheten af et dylikt fortplantningsfåttj ty 3

om det ej (kedt på annat, har ju ätminftone
en fogel, på fä lång väg, kunnat föra en blom-
klafe af en Lönn och, dä han nedfatt fig i en
Björk, där et Amentum femininum förevarit,

medelft poliinis utlkakning, befröda et ftigma.
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fom därefter frambragt et moget fro, hvaraf den-

ne afkomling federinera fått lin varelfe och ur-

fprungit.

Sä fållfynte fadane hybridiPKe växter äro,

fä välkomne blifva de ock altid för Ort- kän-

nare, når de någon gång hinna at uptåckas

och tydeUgen beP^rifvas. Naturen har uti dem
afvikit ifrån fin vanhga aflelfe-lag, och därföre

fåfter ock en Botanicus pä dem la mycket
mera fin upmårkfamhet.

Min både förefats och fägnad hade vål va-

rit, at, denna gången, kunna för Kongl. Aca-
demien upte en fä fullilåndig beil<rirning öfver

denna Björks fä väl frudificationsdelar , fom
öfriga utfeende, at den för altid blefve kand

famt, i hvad mer eller mindre mon den ifrSn

fma medarter afviker, rätteligen iiptackt och
urflvildj men, då jag å ena lidan måfte tilitå,

at jag fjelf icke hittils varit nog kunnig om
detta Träds blomningstid, (den jag dock nu,

med mera vifshet, vet vara lika med den van-

liga Björkens) famt til tölje däraf, lilllidne

Vår, ej i akttog, i anfeende til den fena löf-

fprickning des gemmx foliaceie vifade, at gö-

ra refan til flällct förr, än åtminllone alla des

Am.cnta mafculina voro affallne och förfvund-

ne fä kan ock, ä den andra, den under-

rättel-

Amenta mafculina pä allmänna Björken (Betula al-

ba) voro ock vid lamma tid aldeies alTaiJne; men
lie lago ännu qvar pa marken. Däremot fyntes

intet Vpär etter lydana lu.der OrnAs-Bjorken. Det

torde u lunda fgrtjena at närmare underfokas, om
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råttelfe jag dårom nu afgifver, egenteligen ej

jftråcka fig längre, ån til des ftam och blad:

liviiken jag dock hellre trodt mig, vid detta

tiifålie, böra irjeddela, än dröja därmed til nä-
Ila år, i fall Björken imedlertid fkulle dö ut,

eller, genom någon annan vädelig händelfe,

gä förlorad»

Befkrifningcn mäfte falunda, fpr denna gän-
gen, endaft blilva följande:

- - Iruncus arboreus : diametri circiter Ulnae |.

Cortex Betul^ alb^e exaifte fimilis. Alti-

tudo totius arboris 8 aut 9 Ulnan
Svecicar. — coma diffufa, fubglobofo-py-

ramidalis.

Rami {^zx^i^ fubereéli: Ramulis alternis, tenui-

bus, laxis, declinato-pendulis.

Folia alterna, e fingula gemma frondefcente bi-

na, erefta, petiolata, tri- vel qvinqve par-

tita, dentata: dentibus apicibusque lobo-

rum acutiffimis: giabra, nervofo-venofa,
petiolis fesquiiongiora.

Fruftificationis Amentum fcemineum commune, cy-
lindraceum, fub- pollicare, craffitie pennge
gallinacei^, fquamofo-imbricatum fquamis
nndique tribus: quarum intermedia f. dor-

falis lineari-lanceolata , terminata acumine
fubulato et quafi cartilagineo ? laterales la-

tiores,

hon verkel. eger dylika? hvilket, vil God I om
jtig lefver, Ikai fke nåfta är, å% jag tänker gora
€n ny refa til Äållet,
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tiores , intermedia duplo breviores : h^e

vero omnes tandem, poft flo^efcentiam

,

in unam fqvamam trilobam f. haftato cru-

ciformem, coalefcunt.

Häraf kan likvåi denna nya Björks Nomen
triviale och differentia fpecifica, med all iä^er-

het, utfåttas at vara;

BETULA hj/brida: foliis tri- vel quinque
partitis, dentatis, acutis.

Figur pä den har jag icke, i brift af til-

gSng på Ritare i Orten, kunnat på annat fått

lemna, ån genom ofverfåndande at hosföljande

torra och pä papper kUflrade Exemplar* Ef-

ter det torde den dock af Kongi. Academiens
egen Ritare nägorlunda fuUkomligen kunna
teknas och affkildras (fe Tab. VI.), men pä
SvenlVa har jag trodt mig böra kalla detta Tråd
Ornäs^ Björken^ for at göra minnet af des hem-
vifts-ort, eller ftållet dar den tilkommit och
våxer, lika få märkvärdigt och kändt ibland

Natur- for(kare, fom det, frän urminnes tider,

varit och altid lårer forblifva i Fäderneslandets

Hilloria.

* ^ «

GEOME
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GEOMETRISK AFHANDLING
om

Flancternas Spibarheter i gemen^

och om

Deras Stationer eller Stånd i fynnerhetl

af

FREDRIC MALLET.

i. Ibland de ftycken af den Aftronomlfl<a

VetenftapeOj fom ånnu tarfva förbåt-

txing^ räknar jag Läran om Planeternas Syn-
bai^a Rorelfer och Stånd, Deffe hafva val, for
lång tid tilbaka, blifvit fä vida utredde, at

mail kan finna ^ når tvånne Planeters Kretfar

eller Orbiter äro gifne och atblldade^ huru de
inbördes Ikola fynas gä, antingen ät famma
led, eller uti olir.a, fanit huru, tor hvart och
et rum af den ena, den andre kommer 5 uti

tvånne punder af fm Rrets, at fynas fiillaitä-

ende. Men Aftroiion.erne hafva endaft lör

Circulera Kretfar, tiluorligen argjort fåaet, at

uträkna punkterna fur alla Phenomener, Ibm
uti dem kunna anmärkas^ och det har kommit
ön på jämkningar eller Approximationer, at up-

foka Stations -punfterna uti Elliptilka kretfar^

emedan man funnit deffa punéter utgöra de"

gränfor for Retrogradation, om hvilkas deter-

minerande Aiironomier trodt fig förnåmligaft

böra vara forgtäliige. Fiåraf kan flutas, ät

Låran, om Planeiernas Synbarheter, icKe ånnu
blifvit med Geometrili: noghet afhandlad ; hv'*r-

före, dä jag läiigefedan bliivit det varfe, har
»lin omtanke fokt upiylla Vetenfl^apens brift^
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och fedan jag trodt min underfokning tilräcke-

1ig för ämnets tilbörliga utredande och forkla-

rande, har jag innefattat denfamma uti föl-

jande korta Befkrifning, til hvilkens beftyrkan-

de och vigare framförande jag velat fummevis
uprepa , hvad föregående Aflronomer hafva

uträttat.

§. 2» Ptolem.^us, hvars arbete är det åld-

fta vi ege uti Ailronomien, har uti det Syltem,

fom han antagit, at Jorden var orörlig, gifvit

följande Regel at finna Stations-Punclerna; låt

Jorden (Fig. i.) vara uti T, Planetens V Epi-

cyclus eller Krets BV, dennes medelpund följa

Solen uti S, fom befkrifver en Cirkel omkring
T ifrän A til S, och låt Planetens Elongation

vara STV: gör SE normal emot TV, få \k?\

V vara en Stations-Pund, om Planeten gar ifrän

B til V, och TE är til VE, fäfom angulera

rörelfen af V omkring S, är til angulera rörel-

fen af S omkring T. Denna Regel erkänner
han lig liatva inhämtat utaf fma Företrädare,

men har likväl genom egna bevis förklarat

des grunder. Härmed nögde lig ock alle Pto-
lEM.Fi tilhängare, med fä mycket flörre fkäl,

fom den år tilräckelig vid Circulera rörelfers

förklarande: ty falt man, efter CoPERMCAxika
Syjlemet, fl^ulle antaga Solen uti S för orörlig,

oc!i at Jorden T helkref en Cirkel omkring
medelpunden S, ia linner man ändock Stations-

punden för Planeten V p^l iamma ftälle och
uti fanima Elongation när Plancterne T och V
ga efter lika led kring Cirklarnes medelpund
S, och Planetens T angulera rörelfe nyttjas i

ifailet för Solens hos Ptolem.eus. Därföre
gjorde icke heller Allronomerne någon ändring

uti
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uti Stationers determinerande forr, än Kepler
enligt lina obfervationer hade påfunnit Planet-

kretfarnes Elliptifka Form. Deras ringa Excen-

tricitet ty k tes ock for honörn fjelf endaft for-

dra en jämkning, fom han vid Stationernas

finnande foreflog? men fedan Newton hade
uptåkt, at hvar och en Planet genom Tyngd-
kraften beil^.rifver Areer ikring Solen, fom
åro uti famma förhållande, fom tiderne, på
hviika de beP^rifvas, blef Stations -Problemet
aHmånnare företaget uti början af detta århun-

drade. Gregorius gaf en vacker uplösning
dåruppa för kretfar, fom åro Concentrifiia Cirk-

lar. Hermann och Bernoulli upr;äfvo andra

uträkningar för denna håndeife, och har Moi-
VRE, enligt Hermanns yttrande, åfladkommit
detfamma. I fednare tider hafva Paren t, Go-
DiN och Prof. Vallenius i Åbo framgifvit

nya förflager til uträkningar, hviika, få vål

fom de förras, här ftulie biifva för vidlöftige

at anföra.

§. 3. Hermann låt därjämte icke nöja fig

med uträkning uppå Concentrifka Cirklar. Han
inbillade hg, at tvä Elliptifke Planet- kretfar

kunde projicieras til Cirklar på en och famma
plan, och faft ån deras Medel-punéler ligga pä
olika diametrar, vifade han, huru, igenom Are-
ernas tiltcgande efter tiderna, gemenfamm.a Sta-

tions- puncler för famma Planeter kunna ut-

räknas. Sjelfva uplösningen af detta Problem
innehälles uti en AlgebraifK /Equalion, hvilken
fynes, efter Radical quantitetens extermineran-

de, fkola fiiga til toltce graden , hvarfére icke

lärer biifva mödan vårdr, at fulfölja en fä vidt

utieende räkning, i fynnerhet, dä man icke utaa

i 2 vilkor
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vllkor infer, huru den Plan f]<al finnas, hvaruti

två Elliptifiva kretfar blifva genom Orthogra-

phifka Projectioner bragte til Cirklar. Den
Halleyiska Solution, fom därefter framgafs,

fynes altfå blifva förmonligare, erriedan han
endaft antager Jordens krets , fom år en fega

Excentrifk Ellips, at vara en Cirkel, och vifar,

igenom Conltruélion, et fått at tii Stations-mo-

fnenterna finna Jordens Rum uti lin Cirkelj når

planetens llålle uti des Ellips , tillika med ha-

lligheten, åro gifne. Uträkning kan anftållas

efter fjelfva Conflruction, och tortjenar utan

tvifvel, at anfes for en god approximation.

§. 4. Imedlertid kunde Fred. Cx4rist. Mayer
icke annat ån hälla Problemet om Planeternas

Stationer för ouplöft, dä han år 1727 begynte

handtera detfam.ma. Plans underfokning grun-

dar lig pä det vilkor, at forha i landet imcllan

två Planeters afiiänd ifrån Solen kan antagas

oförånderhgt, medan Stationen varar; hvaraf

han finner et annat varde pa Comm.utations-

vinkelen, än det, fom genom Planeternas Ano-
malier kan determineras. Härigenom erhåller

Ma\er en Äiquation, imellan Planetern.?s af-

Mnd ifrän Sol^n, for Srationer, hvilken likval

år utaf f;Ctte gr;^den. Därvid har han icke

ftadnat, utan n^edclit Geometriens tilhjelp vi-

fat, at detta Problem kan bringas til en Bi-

quadratilk Äquation, flifom des egentelign be-

Ikaffenliet fordrar, men har ändock bibehållit

det ofvannnmda vilkor, om forhällandet imcl-

Jan bagge Planctcruas aflländ ifrän Solen, hvil-

IsCt gjordt miu tvcbogfc til at anfe des uplos-

riiig for h.clt Geometrll]^. Om jag antngcr

den ena Planeten vara uti Aphdernas hnie,
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och at den andra, igenom Eiliptifl^a axlarnes

iåge, befinner fig uti Medel- afftåndet, när ent

Station infaller, dä år fåkert, at den förres af-

ilånd ifrån Solen icke kan anfes undergå foråu-

dring, men den fednares variation är verkeli-

gen betydande: fäledes blifver afftandens for-

hällande föränderligt under deras Station, tvåit

emot Mayers vilkor, hvilket egenteligen icke

kan fägas h?fva rum, när Planeterne ej äro,

hvar för fig, belågne uti de Elliptifka kretfar-

nes axlar, en håndelfe, fom fkulle blifva alt

for iällfynt uti hela vart Planet-Syftem»

§. 5. Deffe Geometrernes iörnyade tilbud

hafva gifvlt mig anledning at märka, huru Lä-

ran om Planeternas fynbarbeter fmaningom til-

taglt, famt a£ förmoda det, fom ännu fynes
bnita, kunna igenom Geometriens tillämpning

varda erfettj til hvilket åndamJl jag anftält

följande underfokning: lät tvänne Planeter T,V
(Flg.2), beflcrifva fma kretfar AT, BV omkring
Solen uti S : antag rörelferna flke ifrån T och V,
til t och 7;, och at T?, Vv äro famtldiga Fluxic-

ner uppå Planeternas kretfar. Lät TV, tv lam-

manbindas och råkas uti C, få är tydeligt, at,

när yttre, eller långit frän S belägne Planeten

T, är imellan Funclen C och den inre Plane-

ten V, (kola Planeterne, för hvar andra, fynas

göra angulera rorelier, tvärt emot deras egca
omkring S> hvarföre de ock fågas Reirogradera.

Om åter I V, tv åro lins imellan parallela, fä

märkes ingen anguier rörelfe Planeterna imicl-

lan, utan de fynas flå uti famma ledy* eller va-

ra uti en Station. Men när TV, tv råkas an-

ti:; gen imellan T och V, eller på andra hdaa
om V i anieende til T, är 'Planeternas fynbaia,

Cl3 ^^^^^
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eller inbördes rorelfe omkring hvarandra, uti

famma led, fom deras verkeiiga omkring S,

och kallas Direä. Vil man antaga, at endera

Planetens rörelfe omkring S bytes til en ftri-

dig led emot den andras, fä år lått at begripa

den ändring, fom uti fynbara rorelfen förorla-

kas imellan båda Planeterna, hvarfore den nu
icke behöfver förklaras, utan vil jag fkrax an-

föra det Problem^ fom hår upkom^mer, och fom
innefattar hela Låran om tlaneternas Synbar-

heter, nemligen: Når rorelfema Tt^ Vv omkring

^ äro gifna^ tillika med Af[tanden 97, SV ^ och

Comfiiutdtionf - vinliclen TSV^ at fmia jynhara rO'

relfen uti 7 eller V, Och tvärt om: när fynbara

rordfcn uti T eller V är gifven^ tillika med den

ena Planetens ftällc T, och rorelfema uti It och

V-j omkring 9, at finna puncien V uppä kretfen

B V for den andra Planeten. Man kunde liår til-

lägga följande Problem: när fynhara rorelfen uti

T eller V är gifven^ tillika vted bi^la Planeternaf

flälkn 7, uti fina kretfar , at finna rorelfema

I t ^ Vv omkring 9,* men denna träga har icke

blifvit hittils nämnd uti Låran om Planeters

{ynbarheter, och blifver fåledes denna gSiigen

utelämnad.

§. 6. At bättre utreda uplösningen af Pro-

blemet om Planeternas fynbarheter, låt ofs ut-

draga bagarna Tr, V-j (Fig. ;\ tils de räkas uti

D, famt linierna T\'\ tv til deras Ikärnings-

pund C. Sedan dragas norn\ilcrne DE, TH,
VU emot TV, ocli SD f^immanbindcs; dä år

1 R : DE : : I> : DT,
Di:: : VU : DV : Vis

altfa är 1 K ; VU : : Tr . DV : V:- . DT.
Des-
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Desutan år Tf : TD : : ^TS^ : <i:3TSD, och
T>v : Vv : : ^DSV : ^VSv, hvaraf TR ; VU : ;

^aTS^ . <£]DSV : ^VSz; . ^tSD. Men til följe

af Agronomernas rön, få val fäfom Planeter-

nas Tyngd emot Solen åro trianglarna TSf,
VSv uti et oforåndradt förhållande, hvilket jag

antager vara fäfom w : r ^ om fördenfkuld VH dra-^

ges parallelt med DT, fä finnes ^rriDSV : <dTSD
: : VH :TD, därfore år åfven TR :VU : : n . VH :TD.
Detta theorem är grunden til hela uplösningen,

h vårföre blifver angeläget, at finna iinien VH.

Cer, I. Om kretfen BV ligger hel och hal-

len inom AT, fäfom vid Planeterna år i akt

taget^ fä fkal TR aldrig förfvinna, emedan TV
beftåndigt fkår tangenten TD. För Cometer
kan det hända, at TV ibland Mr TD, ibland

åter inträffar med tangenten, då Cometen år

at anfe fäfom en öfre Planet.

Cor.,. 2. Når TV tangerar kretfen BV uti V,
fä år VU ~ o, åfven fä blifver DT — o uti

famma händelfe, och JPlaneten V fynes för T
uti ftörfta Eiongation.

Cor. 3. Om TR VU, fä ärTt : V^ : :TD : VD,
och åro antingen TV, tv lins imellan paraliela,

eller år C beläget midt imellan puncierna T,
V. I förra håndelfen fynas Pianeterne uti fin

Station.

Cvr. 4. Om Planen, hvaruti kretfen AT
år belägen, lutar emot den andra kretfens plan,

och man projicierar den förra kretfen, genom
perpendiculera linier, uppä den fednares plsn,

få år Projeélion utaf triangulera Areen TSr,
til triangelen VSi;, uti et fammanfatt förhällan-
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de, af ?/: t, och det, fem Cofirr.:? for planerna? liit-

inng[ har til Radien; och faledes år proje.frion

af TS^ til VSy uti et beiUndigt iika förhållande.

§. ^ Låt VH, fom är pnr2llel med TD,
råka ST uti p, och DV fisåra ST uti Fj fått

vinkelen ST^ B, TSV =_ z, och SF — ^.

Nu år/>z B : j7n (B ^ ?J : : r : SG := -^I-i'

,

y.;i B
r fin -

och y/;; B : fin z : : r : VG = j hvaraf
/« 3

GF = ;c L^—J:^^ och TF = R - A'.

/// B
Desut^n år FG : TF : : VG : DT, och TS :

GS : : TD : GFi, fanit VH - GV + GH
r/;;(B + z) V fn Z

eller : R a- : : ; TD
fn B Jiu^

j Jtnj (R - x)_ ^ .>-XB -i^)
:r/?/B>'ryf«(R + r)' '

. B

^ r 2: R - a)
.

_ y""^' -/'^ CB c) (R - a)

B - r/«(B^ ' R y77;BvAy/'i B^^/iB^c^)'

fanu VH _ ''/^^-^ + f/'1^(^=1^^/;;B RABCA/^iB-r//«(B-^.':)

r A- yT;/ c (R j7n B - r/w (B ::))

R fm B (a- P< b - r y! ,B +
^

:.-t il- TR ; \ U : :

X B - ;• Jhi (B + :}
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nx (R fin B rjn (B + 2)) : R Jtn B (R ^)
hvilke£ ftulle iinnas,

Anm.arhL t. Oni T år den Nedre Planeten

(Fig. 4), fä år TF - .v - R, VH GH VG r=

z /'72 (B — R) r fin z rx finz

WJiiSlx'jh'å^^^ r^7^'b

zMli:!:!j^i£:tl); altfä är TR : VU : .

^/;;.B — r //V/(B

^nrx Jtn z (K Jtn B-rJini^-^- 2)) : - r Jtn%{x - R)
R/z^B : ; ??x{R B - r 4- 2)) : R //^.BcR"-^)^

fäibm tilförene.

Anmarkn. 2. Uti denna uplosning fer man,
f.t värdet utaf x niåfte finnas utaf de egenil^a-

per, fom kretfen BV haiver, pä det proportio*

Tien TR : VU må kunna utmärkas,

Cor, T. Om ST ~ SF (Fig. 3% få tangeras

kretfen BV utaf linien TV, och V fynes uti

fm itorfta Elongation,

Gr. 2. OmTR VU, fä år nx(^Jin^&^r/^(B-f-z))

^ "K fin B(R — ä;)^ eller n i , K x fin B nr x

fin B
/;?(Bh-^):=;R '''fin

.

—

71 4" I Kfin B - yf?/ (B 2:)

hvilket värde uppa x kan jämföras med det,

fom egenPKapen af kretfen BV gifver, och få-

ledes en /Equation erhäilas, hvarom mera i det

följande fkal u tioras.

§. 8. At g(5ra tillåmpnirig utaf foregaen-r

de uplösning, vii jag förf! antaga, at kretfarnq
' AT, EV åro Concentrifke Cirklar omkring
Medelpuuåea fom bel>.ri^as' efter Tyngde-

Q 5
" ^agen
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lagen uti en och famma plan. Dä måfte n : i :: |/R

R r
: Vr eller n rz y - . Men x zz , och

r Cof z

B 90 gr. eller Jin (B + 2) n Cofz \ dårfore

år TR : VU : : wr (R — r Cofz ; R (R Cofz^ r)

: : (R— r Cö/-) y r : (R Co/ z _ r) y R. Däraf
följer, at når 2 iz o, blir TR : VU : : Tt : Vi; :

:

(R-r) yr ;(R-r)l/R:: Vr.-yR, hvilket afven

pä annat fatt bevifes, och utaf Geometrer år ofta

anf ordt. Nu år TV : TR : : (R^ - 2 R r Cofz -4- r^)|

: R — r Cof z\ fördenfkuld, om z år gifver,

(kal man utaf de gifna ST, SV finna TV, och
igenom Tf dåraf kunna föka TR, eller VU
utaf yv\ ty V^' : VU : : TV : R Cofz - r.

Dä altfä TR, VU äro endera uträknade, fin-

nes den andra genom TR : VU : : (R - r Cofz) yr
: (R Cofz — r) vR, hvaraf fynbara rörelfen

^ , TR — VU . ^
determineras, hvilken ar == — nar C

icke är beläget imellan T och V; men äter

TR + VU ^
^

bör fättas = 5 C ligger imellan

T, V. Om TR <: W uti
^YV~'

ker expreflionens nekade värde, at fynbara rö-

relfen dä är Retro^rad. Vidare tvärt om: när

TR : VU : : ^ : I : : (R - r Cofz) yr:(R Cofz - r) v H

,

fä är (R - r Cofz) v - . (R Cofz ~ r),

R y,- 4. , vR
eller Ccf: — —— • Och om fvn-^RyK + ryR

bara
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TR~VU T t

bara rorelfen gifves, eller at—~— :— : : ^ : r,

i v ö X

T t TR
kan åfven z finnas; ty : -— : :TV:R-rG?/2:y

SI ST

TR-VU TR
och fåledes—— :— ::/.. TV : R - r Cojz,

i V Si

eller h . TV^ . TR = R (TR - VU) (R - r Cofz),

Å . TV^ = R (.1 - ^"(iZl (R - rCofz) =
K — rCoj z r

R (R — r Cö/z — (R Cofz— r) y'^), uti hvil-
r

ken i^lquation C0/2: år af förfta dimenfiom

Cor, I. Om ^ r: R, fä år R =—, Cofz
-

CoJ z K
och VU rr eller Planeten V fynes uti fin ftör-

fta Elongation.

Cor. 2. Om TR - VU, fä år R - rlCofz

R| +
— 5 hvilkens jakade varde for

R — 1 Rr + r

yRr utvifar punéten for V, når Station infal-

ler; men det nekade åter, når CT ~ CV.

Cor, 3» Emedan n : i : : |/R : /r, fä år

3^ > I, när T är den yttre Planeten, och n <^ 1

når T år den inre. Nu år TR : VU : :

nr (R — r Cofz) : R (R Cofz — r). Låt för-

denfladd vara > i fä Ikai 1:0 när z o, fin-

nas TR : VU : : : R : : y'r : )/R och TR < VU,
eller Planeterae fynas Retrogradera. 2:0 Om

z ökas
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2 ökas, blifver Cofz minfkad, och TR tiltager;

men VU aftagcr, lä at en punct gifver TR VU,
hvilken år Stations-puncten. 3:0 Om z vidare

Ökas, ft:al TR ock tiltaga, lamt varda TR > VU;
r

men VU aftager ända tils Cofz zl-. dä VU zl o,
R

TV^ R^ ~ r% T^ : TR : : R : yR^ - r\
Under alt detta år fynbara Roreifen Direcl:, och

y
förbUfver fädan framgent, åfven dä äter Cofz - - •

Men uti bada håndelferna, eller pä cmfe lidor

om ST5 dä Cofz ~ ^ fynes den nedre Plane-

ten til ftorfta Elongation. Synbara roreifen

varar åfven Dired, anda til andra Stations-

punclen, och bytes dä til Retrograd.

Cor. 4. Om endera Planetens Rörelfe, om-
kring Solen, år Retrograd emot den andras,

fä kunna alla nåmde fynbarhcter inträffa, och
hvardera utaf dem kan finnas på lika fatt, fom
nu är vifadtj men tor des Circulera kretfu:

R v i\y y

Cor. 5, Om bada kretfarne icke äro uti cn

och famma Plai^, id märte den ena kretfen AT
projjcicras til den andras pLin, olIi om pkanernas

lutning kallas J, fä fa nwr.y ^-:0)fJy.CnfJ: r

dä R, r bctekna Cirklarncs radier. Uti dc:i

projicierade Arcen antrges til en gir ven puncl

T, s r =. R , fom da infittcs i Räilct l or R, och
alla utiikningar n.ola utatdct torcgäendc kunna

an i Ull-
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anflåilas, emedan TR: VU::.^r(R'/«B->*/;2B-4-2)

; R'^ ///B Cojz — Krjin B. Men ftörfta fyn-

bara Elongation infaller for punäen T, uti

r
den projicierade kretfen, når Cofz — , om

n
V år den nedre Planeten; år äter V den öfre,

fä mal /n (B H- 2) ^ ~ om T flkal fynas
r

Uti flor Pia Elongation. For Stationen märkes^
at ?zr (R' /n B ~ r fin B Cofz — v CofB fin z)

zz K {K fin B Cofz r fin B) och altfS at

z^ eller O/ z ej kan finnas utan genom ea
Quadratifk Äquation. At finna fynbara rörel-

fen, målle man dä foka VU, emedan \v ; VU
: : TV ; R Co/z — r, och TV kan uträknas ut-

af ST, SV och vinkelen z. På lika fått kan z
häraf determineras , när det gifves

, antuigen

,
TR - VU Vi;

TR:VU::^:i, eller : — : : /. :

fåfom af det föregående lått fynes.

9. Om kretfarne AT, BV åro EIliptifi;e

och hafva en gemenfam Bränn-punft uti S, kalla

deras Parametrar P, och det år bekant, at

n:i:iW : Vp^ hvilken proportion kan nyt-
tjas när de ligga uti famma plan; men om
planen för kretfen AT gör vinkelen J med
planen för BV, få at AT projicieras med nor-
maler uppå den andra kretfens plan, fä är 72 : r

::CofJ: yL Uti båda håndelferna, antager
Jr

jag punften T fäfom gifven tillika med vin-
kelen STtj antingen den år uppå fjelfva kret-

fen AT, ellerAT föreflåller kretfens projeélion,

hvar-
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hvarfore det kommer an på at finna SF —
då BV år en Ellips, och dä TSV zn z bör jåmte

de beftåndiga linier uti famma Ellips, tjena til

des determinerande. Låt Vp vara llörre axlen

uti EUipfen (Fig. 5), och ?p =2/7, Excen-

triciteten SO =1 ~ c- n: b-^ fanna Ano-

malien PSV =: v, SV — r, fä ar r — —

,

a ~ c CoJ v

ar — b^ =1 crCofv^ och om Tangenten i V

råkar ?p uti L, fä är SL m -j —^ =
r CoJ v - c

(a c Cof v) a (a ~ c Cofv)
c -J

— f + -

b^ CoJ v-ac CoJ v a CoJ' v — c

b-— — • Desutan år ock Tangenten för
a CoJ v — c

S]-. Jin v b- Jhi v
vinkelen SV/

^

SLCö/ y-SV b-CoJvarCofv -Htr

b^ fin v b' a - c Cof v

— cr CoJ V' -|- cr cr finv c fin v

Drag SF -x och antag VS F _r 2, hvaraf Tan-
X fin z

genten for SV/ n ' Däraf följer, at

a -cCofiv xfiuzm —;

, eller c x fin z finv —
c Jin v X CoJ z — y

ax Cofz — ar — cx Cofz Cofv — cr CoJ v , och
cx (fin z finv-^ Cofz CoJ v) — iZ x Cofz- ar-c CoJ

eller c X Cof (v — z) — a x Cof z — b- altO malle

b^'

X — : ^— • Detta Theorem har
Co/ z - c CoJ [v - z)

jag cj funnit, ibland Eliipfens egcnn\aper, uraf

Geome-
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Geometrerna anfördt, och dårföre nu gifvit

et kort bevis dåruppä. Igenom detfamma er-

n
hålles efter §. 7, TR: VU : : ———^y

a QoJ z-c Coj (v -

(R/« B - r/«(B + z)) : R/« B (R - ^ , ^, -)

: : nb"^ (K/nB-r/n(B + z)) laK^/nB Cofz
c B 0/ (v- — 2) — ^' R /;2 B, hvaruti — z

år vinkelen, fom ST gör rned ftörre axeleu

uti Eilipti{1<a kretfen V B ^ och fäledes år

gifven, når punäen T år gifven : låt altfä

v-z r C, eller v - C ^ i'å äv TR : VU : :

(R> B (.^ - r Co/ (C + z)) - //^ (B + z))

: R^ /n B Cr?/z - /n B Cö/ - O/(C 4- z)

- ^^:R^ B Cö/C R^ B Co/C CV"(C 2)

^k^R/nBCa-^c Co/CC -H 2)). Häraf fes, at

når SI , SV^och vinkeleo z åro gifne, fä at

TV och STV kunna fökas, och dåraf TR —

Tr Jin (B -f- STV), fä flial tillika finnas

eller fynbara rorelfen» Tvårt om: når TR : VU
: : g : i, finnes utaf det föregående en /Equa«

tion, hvilken endalt innehåller /n z och Cofz,
om för //2 (B + z) och Cof (C -h 2;) fattas

JinR Cof z + CofB fmz^ och Cö/C Cofz
fin C ^. Denna ^^quation blifver Biquadra-

tiOi., når endera finz elier Cof z extermineras.

TR - VU
fammaledes om —— : ang' TSif : : i : ^,

TV
kan en Ä!quation äftadkommas til vinkelens

T/r
TSV determinerande; ty TSr : ~ : : /«B:i,

^ Tf
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Tt TR— ; : : TV : R /nB - r (B - z\ eller

Ti : — : : TV^ : R > B - ryf;; (B - ^) . R5
R TV

TR — VU TR ^ ^
dårfore blir •

: — : : T\ - B :

1 V i V

R /?; B - r Jtn (B - z) ; : TR — VU : TR ,

fin —
och TR : VU :

: R^^ (R fin B -7 '

^\-r-

//R(/«(B— 7.))

: TV^ B - ^R^ B

hA-ilken pvoDortlon kan jämföras med den of-

van anförda, och tjcnar, at frambringa en .^qua-

tion pä finz^ ibm år Biquadratifk.

Åmvlrhiing, Uti hvar och en Proportion,

fom nu bhfvit antörd, kan man- i Italiet for ^

fin 2, Cnfz fatta fnu {v -C) Cof{vc% dS Biquadrati-

ila /Equationen determinerar fyra värden pä fin v

eller fc^^-n man igenom lika fubititutio-

ner fafom tiUorene exterminerat /w ('J-C).

Cc/Cy-C;, och endera af fin v eller Co/'-j. Li-

kaledes ; om man i ftållet for Cofv futter ,

C" c

fedan finz^ Cof z, och /;/ :» aro exterminerade,

iå innchSllcr den Biquadratifli: ^qii^tionen en-

d-^ll r iumtc bekanta eller gifna Itorheter.

Cor.i. OmVU= oTaarR - — tt-tt.^

t' - R c c-rc
eller Co/z — —=— ^ altfaåro bagge Plane-

R<i

tens V fturftaElongationcr lins imcllan lika uorn.

Cor. 2,

1 i
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Cor. 2.OmTR rr: VU, fS hnb\^ftnB"rJtn{^-^z))

t£ R jm B (R ^ C^2: — R (7 O/C eller

^/^^ (R a fin B - B Cofv -b- fm (v -k- C))
:=R/;/BC^-^C^y^2^) (R^a/(^>-C)-RrCö/C-^)^
fom gifver en Biquadratift /Equation pä fin v

eller Cö/z; för Stations -punfterna, fä väl nåi"

Planeterna ga famma led omkring Solen, foui

mx deras rörelfer äro llridige.

lo. Efter TR:VU::;2^(R/«B-r/;^(B+^))

: R/;2B(R-.t) och x z± 77;^ ^ Cö/ c CofC
1:0 ^ - o ^ dä år TR : VU : : nb^- fin B (R - r) :

K finBQKa-RcCofiC-b^-y, öch r
-

altfä är TR : VO : t ^^r (R - r) : R(R- r) : : nr : R.

2:0 När z okes^ tiltager x alt mer och rher,

under det Cofz minfias, och när a Cofz zzcCofC^
få år X oåndelig, det är DT och DV åro pa-

c

rallela. 3:0 Ifrån det z szo, tiis Qofz CofCf

händer, få väl at nx (K fin B ^ r fin B -jr

— fin B Kx fin B dä Station infaller; få-

fom ock ) at K ~ x, I förra häadelfen åt

^nB ' .

^ ——^ '

, OCh ^ <J K
5

w + I K finB - nr finB +2
omKfinB > r/;i(B + z)^ fom ältid har rtitu^

når V år nedre Planeten: fåledes bör Station

inträffa före den florfla Elongation. 4:0 Uxt

X <: R5 men imim x > ——- -

-

-
^

-f- 1 Ys-finB-rfin (B 2;)'

R fä
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lä är nx (R B - rfii (B -4- 2;) > Ryf« B (R - a)

eller TR > VU, det år j fynbara rörelfen år Di-

red. Likaledes 5:0 dä x > R, Tl^al denna ro-

relfen vara direct. Alt detta tjenar til uplys-

ning, huru famma fynbarheter inträffa med
Elliptifta kretfar omkring en gemenfam Brånn-
puncl, åfven fäfom uti Concentri(l<a Cirklar.

Och anfer jag for onödigt, at fårfkildt tala om
den håndelfen , når V år den öfre Planeten

emot Tj ty vid fynbarheternas urikiljande åro

de lika uti bågge Planeterna.

Anfjiarkning. Uti föregående Theori kunna
flera Problemer framllällas, hvilka nu lämnas
til vidare underföknings anilållande. Nemligea
1:0 At finna den llörfta fvnbara Rörelfen, bade

Direft och Rctrograd, uti tvånne gifna Ellip-

tiO^a kretfar. 2:0 At finna Planeternas Rum,
dä Stationen år långlt eller kortail. 3:0 At
finna ftörfta möjeliga Elongation, dä kretfar-

nes Låge år gifvet; och fa vidare.

§. II. Låt Planeten V röras uti en Para-

bel, fåfom det plågar antagas om Cometer, och
P

låt Perihelifka afftändet 773 dä år — V ~Z

och r n —-—— j'nu är fin SVF — Co/ 1 V,
I -h Qoj v

Jln SFV = Co/—-, altfä mälle SF zr

C.J——
2 TT Q'Of\ V '2 7:
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1 TT ^7t

Qofz(^\'^Qofv^-^finzfinv Qofz-^QoJQ,

Daraf finnes TR : VU
^""^

Cofz + Cof C

(R ^«B- -) : R>B(R ;

hvarigenom alla fynbarheter, pä famma fått,

fom tilforene kunna finnas; och tvärtom, ut-

af gifna fynbarheter den ena Planetens rum kan
uträknas, om den andras år gifvet. Detta be-

hofver fåledes nu icke förklaras, icke heller

någon tillämpning göras til Hyperbeln, eller

andra linier, uti hvilka ånnu ingen Planet är

obferverad göra fm omkrets»

§. 12. Innan jag flutar denna Afhandling^
kan jag icke förtiga, at Problemet om Plane-

ternas fynbarheter uti ElliptiCka kretfar, för

flera år tilbaka, blifvit af mig uplöft igenom
Fiuxions-Methoden på följande fått: Låt STV -j/

(Fig-S)? och öfriga fymboler bibehållas, få år

R : r : tJtny + z : Jin y eller R Jinyi^rJiny -f- z.

Antag kretfarna AT, BV ligga uti famma plan,

haltva Itörre axelen uti AT vaia = A, Excen-
triciteten rzr/C och A"" - B^, lät äfven

fauna anomalien uti AT kallas V, och axelen

A göra med a uti Bränn- nu nélen S en vinkel,

fom beteknas med E; d| år v V + z + E,

dz - dv dV , dY rr TSt, dv - VSy, och
om TV år parallel med tv, få år U? S-:r j/-\-dy
- VJS -zzy ^ dY eder dy ^V. Uti /Equa-

tionen R Jiny — r finy z böra nu fluxioner-

nas relation fökas, och om R, r åro radier uti

R 2 cirk-
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cirklar, blifver %dy Qofy — r Cnfy z (ay + dz; ;

h vårföre 5 om dj/ — äY ^ {å dx for Planeternas

Station dV . R Co/y — dv . Cofy + z , hvilket

utgör Ptolem^i Regel tii tn Stations uträk-

nande (§. Men orn R, r åro forånderiige,

faibm uti Ellipfer, om hvilka jag egentelir^en

vil handla , fä finnes ^'R Ji}2y -j- Kdy Cof y zz

dr Jtn y + z ^ (dy + dz) v Cof/ + eller

dK finy KdyQnfy _ r. (dy + dz)—•

"T" zz. dr -|-

finy 2. finy z ^^^''g O -)

vdB. rdy rdK R - r O/'^
iz: + '

5
—

' H — dy zz dr

R Cofiz-r
i^y + -i

fom efter reduélion gif^
R fin z

ver följ. Äquation utan brak: dy (R--:2rCoyr.-,-r-)

rr" {Kdr * rdK) fin z + rdz (R Cofz - r). Til at

hår exterminera alla fluxioner, utom tvånnc,

ir.arke^'^ at dz — dv ^dV ^ K- d\ : r-dv : : ?/ : i,

-CR^^V/':V
eller dy : dv : : nr^- iK^- , dVx zz -r^ ,

B'

3= '
5 och om TQt zz dii^ blir

RJG - vtS " du zz JTS + .A', hvaraf vtS-fl^.
zz dy z: du -f- dV , ellor du zz dy ^ d\\

har därigenom lukt relation imeUan dy och d\\
iafom följ. rakning utvilar: J;'(lv-cRrö/':. -i- ;•-)

C rd Y /In V fin z r R;- Jn v /:n z

7r.
—'

T- r

Kr./- r r\h - Kr*/V Ofiz r^/Vj

mea
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er fin v fin z
men R r i z; (

— —-—- — Cof z ) =2:

c [in v finz — a Cof z ^ c Cofz Cof v
^rdv. Q^^—~^- .--^i—IL- i L-)

a — c Cof v
c fm (v — 2:) — Cof z^ ^rdv i-L-J^ 1---. L„) -

a — C CoJ V
c Cof C — a Cof z .

, ,

a c Cofv

, ^ . CRV^iV /;/V finz
dy(?v'~o^rCofz H- r-) -

.4- —p— {a Cofz~c CofC) + r^dV - B.r^V Co/z
11- -R-

_ ^' ~
dV ~ Rr^V Co/z eller

df^^{a - c Cof(C -+- z)y - 2^b-{a -,c CoJ<Z-\- z) -\~ b*)

K' ^

+ — Ce/s - c CofC) (.ä - c CofC + zy -

— (a - c CofC -^zy-h[>*-?é- Cofz fa - c CofC -h z)),
71

Jivilken i¥!quation upftiger til fjette graden^ iiär

fin z extermineras.

Cor. I, Om dy-dY, eller du o, fä år R--Rr Cofz

CR-///«Y fnz ^

h" ' n

K-rCofz
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R R*
R - rCöA-CRr/«Vfinz h— Cö/z - ^ G/C),

n nb^

hvilken ^quation år allenaft af fjerde graden,

b-

når man fubftituerar —
a - c CoJ (L, -h z)

Cör. 2. Om man antager med Mayer (§-4),

at R:r::^R:^r fa ar dy (K^ - 2Kr Cofz t-)

ZZ V^rdv Cofz-^r^dv -^KrdY Cofz + r-^V, och

om denna /Equation handteras på famma lått,

fom ofvanfore år vifadt, ftal den gifva en

itquation pä Cofz utaf fjerde graden.

Cor. 3. Om R - -—
, fäfom

a Coj z — c Loj U
det händer uti ftorfta Eloncjation , fä år

dy (R^ - 2RrG/2 + r^) = ( '—^

-4- r^— Rr Cö/z), hvaraf man fär en Biquadra-

tifk Äiquation tor fin z eller Cc/z.

AfimdrkniHg. Den fom behagar jämföra up-

losningen igenom Fluxions-Methoden, fom i

denna §. år anförd, med den Mcthod, fom uti

§. 6. blifvit förklaradt lärer ftrax infe ("kålen,

hvarföre den förra hos mig fått framila rnm-

iTiet, och den fednare icke varit i mit tycke

nog värd at enfam meddelas Almånhrten. l^et

bör, i min tanka, \ ara möjeligt, at igenom den

fednare bringa Problemet til en .llquation af

fjerde graden , äfven val loni igenom den
förra; men har icke ånnu ter mig lyckats.

Det törtjenar åtveu anmärkning, at llorlia hlon-

gation, i den förra, tinnes genom tn enkel

i^lqn.Ttion; men uti den fednare framkommer
Uti i]j<iuadratil"k form.

^ UT-
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UTDRAG,
af

Samlingar til Natural- liijlorien bfver ön
St. Barthelemi / V^fl-Indien;

af

SAMUEL FAHLBERG.

Som et är fnart år föriidet fedan jag kom til

Ön St. Barthdemi^ har jag trodt min il^yl-

dighet vara at meddela någon underråttelfe

,

få vål om des rätta läge och fträckning, fom
des ofriga egenfi^apen Dels andra goromålj
dels mifstroende til Inbyggarnes egna beråt-

telfer om deras Ö, hafva föranlätit, at jag ej

forr kunnat verkftälla denna mia aftundan?

emedan det fordras mer än några dagar at låra

känna et Aålle til des naturliga egenfkaper uti

alla delar j och jag ej velat utgifva någon ting

fom icke funnits fanfärdigt Ätfldllige Auc-
torer, fom fkrifvit om den Veftra Verldsdeien,

hafva väl lämnat ofs några berättelfer om den-

na Ö5 men hafva dels i anfeende til vidlyftiga

verk, gjordt dem nog korta, dels genom opä-

liteliga underrättelfer om et fä litet kändt flälle

fom detta år, utgifvit mindre trovärdiga be-

fkrifningar.

Ön St. Banhhmi^ år ingalunda den minfta

bland Antillerne, fäfom någre Audorer fagt^

St. Euftache^ Suba , åro de minfta af deffa Öar,
fom äga egna Gouvernementer utan at räkna
AVi;//, Monfcrmh l(i firade-^ med flera fom äro

ånnu mindre,

Öns
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Öns långfta ftråkning ar, friln O. til I\. V,

vid pafs i| Svenfli mil, clcfs bredd åter unge-

fär Sv. miJ. Figuren liknar en Vinkelhake

jned lika långa fidor. Des läge är S. O. från

St. Martin vid pafs 4 mil^ fi*ån St. Chriftopher N.

I V. 7 mil; från St. Eufiacbe N. O. ungefär 6
mil Öns måfl afiågne uddars afflånd från

livar andra, år ännu icke fallftåld och vil jag

fåledes nu ingen ting nämna om deras rätta

hogd. De namnkunnigaftc Auclorer flålja pä
minuterne härutij och år fåledes båft, at anfe

medel- iinien af landet for den lakralle. Mr.
DE Verdun de la Crenne, med flera, Kongi.

Franfl^a Amiralitets och Academiens ]..edamu-

ter, fom 1771, 1772 obferverade på deffa hqg-
der och hvars refå utkom 1778, utlägga Ön
St. Bartbelemi på 17° 53 50" N. Lat. och (5^"^

20' 50'' Veli om Paris. Mr. Villiam Vit. s ox /;/

Tbc Elements of Navigariou. ätven Jon Ha mil ton:
MoOR in ths j?mciical Navigatör. London 1776,
]ågger denna Ö på 17° 52' oo''N. Lat. och 62"^ 35'

00'' V. om London. Uti väntan pa en fullkomlig

Geometrillv Chartas fullbordan, fom i anfeen-

de til Öns ännu oupodlade tilfUInd intet än
kunnat vcrkdäilas, hafva alla hittils gjorde mät-

ningar bhtvit gjorde formedelft kryfs -peilin-

gar vid kuilernes kringfarande, fom fedan til

lands pä alla uddar inetl mojcligafte noggran-

het blitVit rättade. De C hartor fom häretter

hlifvit gjorde och i djupallc underdånighet til

Kongl. Majit öfverfande, äro väl fåledes uti det

iiärmafle riktiga, ehuru uddarncs afllånd frfiii

hvarandra, famt vikarnes inliräckning, i an-

feendc til detta mindre fäkra mätrJngs - fått,

något kan fl<ilja på proportioncla fotialct, foin

dock
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dock icke utgör nägot hufvudfakligt fel på öns
ftråckning i ijon* Det nödvåndigafte at kan-*

na vid en främmande Ö, på hvilken man vid
något afftänd kan fe hela des längd* år^ at ve-

ta defs råtta medel-latitude och longitude; figu-

ren fom den vifar för ogat^ kufternes befkaf-

fenhet huru nåra man utan fara, i håndelfe af

ftilt eller kaftbyar, kan nalkas 5 Hamnars låge^

djup och ankare -grund 5 de vindar fom regera

m. Kännes detta 5 fä gör ock intet til fa-

ken, om en udde ligger 2* å 300 fot förlängt

eller förlitet ut på et land, af några fjömils^

diftance blir det aldeles omärkligt.

De, fom frän Europa förfta gängen årna %
til denna Ö, göra fäkraft, om de, fedan Paffa-

den år vunnen, föka la Defirad&^ hvars Lat*

år 16° 36' 00'' och Long. 61^' 00' 00" V-

om London, och efter Verdun^ Lat. t6®

24' Ai\ Long. 63^ 19 30'' V. om Paris*

Denna Ö är mycket hög, famt fri frän klip-

por och grund, fä at man med fåkerhet kan
nalkas den, mer än någon lofvarts - ö. Sedan
man fatt henne väl i figte^ ftyres, om man
går Noicr-om, vid pafs V. N* V* (meraN. el-

ler V. i proportion efter afftändet) up til An--

tigua-^ I den håndelfe man gar föder om Ön,
iuiellan den och h Guadaloupe blir Courfén nå-

got Veftligare än N* V. och fS vidare up i lee

om Antigua^ hvars veftra udde ej bör kommag
för näraj fedan N. V. | N. fram til^ St. Bar*

thdemi. Uti den håndelfe Antigua förft Ikuile

göras an, fom ligger på Lat. 16^ 57' 00''

Long. 61^ 56' 00'' V. om London, och defs

Norra del, efter Mn de Verdun, Lat. 17^ 04'

30" N. Long. 64° 18' 00'' V. om Paris, fä bör
S man
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nian med förfiktighet nalkas den, i fynnerhet

d^s Norra K-j/kr, och fedan man är palTerad

,

iåttes Courfen vid pafs N. V., fom båttre kan

fes af Mr. de Verduns och Mr. de Bellins
Chartor, hviika åro de hålia och bora ägas at

alla Vellindie farare. Sä fnart man hunnit en
haif grad, och St. Chrificpher iynes tvårs af i

lee, blir gemenligen St. Earthckmi, fom år hög,
och fyneslängt ut til fjös, fynlig, om vädret

är klart, i annor håndelfe fortfättes Co-jrfcn

utan fara emot Jtranden af ön, ty hSr rinnes

hvarken klippor eller grund, fom åro farlige.

Ön lemnas taU om iiyrbord och ftyres N. N.

V. up frän defs fodra udde fram mot de klip-

por, fom dä åro fynliga, hviika, eiter vindens

bellalicnhet, kunna nalkas fa nåra, fom äftun-

das for at lopa in til hamnen. Nagre hafva

liit til dags, okunnige om Ons och hamnens
be^l^affenhet, då de lemnat Autigua^ Ayrt for

högt och gått i lofvart om On , hvilket ock
utan fara kan göras, man löper då imellan

de Holmar, fom finnas ])å norra f^dan, alt ef-

ter fom vinden paiiar fig, och fedan N. V.

udden år paflerad, lofvcras med mycken lätt-

het S. S. O. up til hamnen, en^edan fjöns bryt-

ning hår ar under landet obetydelig.

taran år fä mycket mindre at fö ka defTa Öar,

fom väderlek och vind nållan bcUåndigt år

gynnande och jåmn. från kinuaruis til llutet

af Julius, varierar vinden ganlka litet fiån Oll-

iig ; uti Januarii ^^ilnad år mycket Itiit med
fv ala och vackra cb^gar^ ledan ökar lig vinden

och vännen mer och mer til nån^de tuU vin-

ylen ar dock aldrig Itarknre ån at ilieppen kun-

na n)'tti i alla fegel, un'i.-intag;.Jides nåi^ra Regn-
Byar, fom dä ocii dd kunna palKVa. Fian Au-



giifti borjarl til October månads flut är den fa

kallade viaiertiden, då år väderleken mera ofta^

dig, härda legn-byar komma hafxigt och Hör-

mar ofta 3 ä 4 dagar med grufvelig håfdgheti

vinden varierar dä ganflia mycket fran S, Oi
til S. Under denna tid är man äfven ofå-

ker for Orcaner^ hviikas grafveliga härjande

ofta förftor ait hvad dem pä vatten och Joj'd-^

ytan förekommer. Navigationen är fåledes i

deffa månader både ofåker och hindrad, utom
några fmä fartyg, fom lopa imelian de närma-

fte Öar, hvilka ock ifundom förloras. Imöi-

lan de dagar det ftormär år denne tid den be-

hageligafte^ én tempererad och miindre brån^

nande hetta, ån de nyfs föregående rTiänaderj

gor all kropps -roreife mera lått j luften år dår°

jåmte fä vacker och klar, at man pä nårma*^

ile Öar ofta fer fjelfva hufen. De g. ofrigd

mänader om aret åro intet ofäkre at navige-

ra, det bläfer väl ftundom hård t, men malt

med klar luft och varar aldrig ofver 24 timan
Ön år begäfvad nied en den bäfta Hama

af alla na ftliggande Öar, kallad le Carrhtage^

och är belägen pä Öns veftra fida, kring hvil-

kens ovala inbögning ftaden blir anlagd. Den
år tilräckelig flor at inrymma en_ myckenhet
fl^epp, fom dar kunna anckrä pä 3 å 4 famnarg
vatten, med fåker och ren ankar grund, be-

ftående ai blålera öfvertåckt med fin fand? cla

äro där intet blottftälde for nägra härda vin-

darjSydlige vinden bläfer fållan och aldrig hårdt^

den veiflige år ännu mera fällfynt, undantagandet
vid Orcaner^ dä vinden ralar med lika häftighet

compaffen omkring. Frän yttre hamnen inltråc-

ker hg en liten vik af oval fl^apnad, fom icke

åger vatten nog för djuptgäende fartygs mien

S 2
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tilråckeligt for delTa Öars; hafva fåiedes både

fmä och ftora lika beqvåiniighet. tlbb och
flod åro aldeles oordentiige, vattnet iHger al-

drig öfver en fot, ej heller år n?gon Ivärig-

het at lågga til med båtar eller fmå Canotter

pä denna fidan af Ön, och aldraminll uti ham-
nen hvareft Iband - bryggor inråttas. Staclea

fom hår bygges tiltsger dageligen, de flclle

Invånare åro från kringliggande Gar hitflytta-

de, mera Engelsmän än andra; niifsnogde med
Jiårdare Gouverncment, hoppas de, under en

öfver alt kånd i\or och raild Konungs Nådi-

ga Regering, njuta mera förmclner, frid och
fakerhet. Den acktning Sverige har på alla

kringliggande Öar, giivcr godt hopp om den-

na Öns lyckeliga tiltagan'de med tramtiden.

En annan Iiamn, iom med Coloniens tilta-

gande kan bliK'a tordelaktig, ar beiågcn pä N.

V. anden at Ön, och kallas Jn Colombier.

Inbögningen förcftaller en half Cirkel och år

diup intil ftranden, med fåkert och rymligt

inlopp ; kunna fåiedes ilora fartyg gå in och
ankra helt n.lra landet, på god fandblandad

lerbotten; man är dår fri från alla vindar,

utom den veftiiga. På Aranden kring hamnens
bogning kan en htcn Stad med mycken for-

del anläggas, når On blir fullkomligt upråt-

tad och handeln florerande.

Pa hela öllra och fodra fidan af Ön, år

ingen af alla de fmå hamnar, \om dår linnas,

Ikicklig for Itora fartyg; deras mindre djup
inåt landet, famt deras belägenhet m.ot olUiga

vinden och fjons brytning, gor dem obeqvåm-
liga fur andra ån fmä fartyg, fom ock lättare

och utan fara kunna lofvcra V.g ut igen.
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Ön ar bergig, torr och högland; den år af

naturen begäfvad med et gynnande climat^ het-

tan ehuru itark vifla årstider, år dock meren-
dels altid tempererad genom en fakta och ijuf-

1ig öftlig vind, fom gör at luften beftändigt

år klar och ren, upfyld med angenäma dun-

fter af välluktande växter. Denna Ö år dea
hälfofammarte af alla Caribin\a och Antiili-

fka Öar, fä at des Invånare, komne frän

hvad veridsdei fom hålft, njuta en god hålfa

och blifva anfenligt gamle. De infodde eller

fom man kallar dem, Creolerne, äro i allmän-

het af et Sangvineo - choleridu temperament,
ftore til växten , med torr och mager com-
plexion och fe åldrigare ut, än de verkeligen äro,

men behålla icke defto mindre fä väl kropps
fom linnets ftyrka intil fenafte aider. De gif-

ta fig bittida och åro mycket fruktfamme? där

åro gamle af 90 års ålder med god kropps-

ftyrka, fom fe hna barna- barns barn, och räk-

na uti nedftigande familie loorde efterkomman-
de. Hår åro inga andra gängbara fjukdomar

ån Catarrhal-holta uti julii månad, ty väder-

leken, fom uti de föregående månader varit

varm, börjar dä mot vintertidens annalkande
blifva något kallare om aftnarna, bläften mera
härd och genomträngande, transpiration fSle-

des fnarare hämrnan ; de fom bo på 6 fira de-

len af Ön, i fynnerhet pä högderna, erfara

mera denna olägenhet ån andre. Invånarna
kunna ock intet vara annat ån frifke; upfödde
wil et behagligt Chmat, leiva de uti naturens
enfald, ej iträckande lina begår längre ån nöd-
vändigheten fordrar och fåiedes åjinu befriade

frän nägra on.ödiga bekynimer, fom förfvaga

S 3 hålfkn
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håifan och förkorta dagarna; de ära lycklige

med all lin fattigdom innom fig fjelfva, ehu»

ru mindre nyttige inom et helt Sarnhåile.

Européerne, i fynnerhet frän Norra delen,

fom fortt komma hit, ov^ane vid luften och
lefnadsfåttet m. m, angripas af Diafrhee-r, lin-

driga Fleureher och Rheumatiflva fiuffar; komne
frän kallare verldsdei, anfe de värmen i for-,

flone befvårlie, och föka vid möjeliga tihåU.

len firu .ga och kalla väderpulfar , blotta hg dä^

för at årriä en högft efterlängtad fvalka, och
med dec famma lägga grunden til namde fjuk-

domar. Det vanliga felet, fon^ folk, mindre
eftertänckiamt om fin hålfas conferverandcj be^

går, at dpcka kallt vatten, Limonade, m. m,
medan kropp och lungor åro uphetfade, bidra^

ger ock til måni^a elaka folgder; aftnarne, fom
i anfeende til d:^gens hetta Ifiipdom åro t^im-.

meligen k^lle, flrada de nykomne, fom ut\ ålja

denna lid at Utta cch ofta ligga ute, i meninr^

at njuta de behagligalte ögneblick och dårmecj

förllöra halfan > at deiTa, med f.era fcrfeelfer af

en ovan 5 häijder det famma, fom i Sverige

var och hdA:, då väderleken undergår da

jlörjta for^nddngar, at utdunltningen bhr hin-

drad., 6ivei'iV.di.'a fuktigheter tilbaka drifne

och qvarhälne i kroppen, forordfaka ftocknin-

gar och fluteligcn någon af de nämde fjukdo-

mar, ait efter fom föregående \ådeilek difpo-

neråt kroppen, enligt des conftitution , tem^

perament med mera, hos hvUken det ^l^^»*-

Nlr Iiuropeerne komma hit, hefx aras de i

början gandta mycket af ct rödt FrifeUutflag

öfvcr heia kroppen på dem fom hafva ofunca
väcHior, men alimaanaft pa biöii, rygg, hais

cch
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och armar; detta plägar fä fnart man blir varm
förmedeirt et obehagligt kliande med fveda

och flickning. De fom ofta bada uti kallt vat-

ten, lata öpna ådren om där år minfta blod-

fylla, och undvika at uphetta bioden, åro

liti mindre grad håraf plägade
^

ty hudens ner-

ver blifva dä fä fmäningom vande vid fåltaa

af en öm.nog fvett, fom eljeit retar och lockar

cn myckenhet vätfkor til huden.

En annan icke mindre befvärhg åkomma ,

ar hvad Auftorerne ^^WdL Heweralopa ^ eller fy-

nens periodiika föriuit, fä fnart fkymningen
tililundar, fom återkommer fä fnart det lidit

in pä natten? De, fom mycket viftas vid fjo-

ftrånderna, hvareft hvita fanden käftar folfträ-

larna med fordubbladt äterfken mot ögonen,

fä pupillen fä fammandragen, zt den flutiigen,

genom läng vane at vara la, vidgar fig m.ed

möda och mycket långfamt At nattetid fof-

va under bar himmel och blottftålla anfigtet

för daggen bidrager mycket ofta hårtii, i fyn-

nerhet hos dem, fom hafvä^nägon benäg-enhet

til ögon fjukdomar.

Sol-ftick är en af de farligafle äkommor, och
fom lättad kan hända har i landet, när huf-

vudet varit utiläldt för långvarig folhetta» Ba-

dar hg någon om dagen, ledan fölen börjat

verka, och aldrig fä litet låter ilrälarna fldna

pä väta kroppen, blifver dåraf en hvit blSfa,

ir.ed famma fyLiiptoiner, fom når man brant fig.

IJchiqiie den Infect, fom LinNe Syft. Nat.

T« I. pag. 614. kallar Pakx pcucrrans
^
gör äf-

ven im vifit pä de fråmmandeSs fötter, mer än

på andras; den föker poreviia och inlägger dar

Ima ågg, hvarefter framkiäckes en inyckenhet
S 4

"
här-
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härfina och några linier långa maftar, hvitgrå

til fårgen med fvarta hufvuden, innefiutne uti

en fvartblå bläfa, fom i början gifver lig til-

känna förmedelft kliande, nien fedan den er-

nått en ärts Aorlek, börjar värka och incom-
modera; når man dä öpnar denna bläfa, ut-

komma deffe mapAar uti et oredigt kylfe hop-

nyftade. Defia upråknade fjukdomar åro de en-

da, fom, få tilfågandes, kunna vara allmänna for

alla nykomne Européer hår på Onj de FroiTgr,

rosaktiga rötfär på benen, elak-arcade Veneri-

fka fjukdomar m. m. fom pä la Martiniqve ^ la

Guadeloupe^ St. Martin med flera kringliggande

Öar, åro gängbare, behöfva lyckligt vis ännu
icke Hamnas, när man endaft talar om St. Bar^

thdemi.

Jordmanen är djup fandmylia uti de dSlder,

fom hafva något afiländ frän hafsftranden, hviU
ken blir tunnare i famma män, fom* man kom-
mer up pä högderna och förlorar lig fluteli-

gen aideles , få at bergs - ryggarne blitVa helt

bare^ beftående af fand- och kalkften, hvars

mellanrum åro fylde med los fvartmylla. Strän-

derne och de flatter fom åro nåra fjon beiiä

af fin fand, blandad med fondermaine Snåck-
(kal; myllan fom täcker denna fanden, där in-

tet vatten kommer, år Salpeteraktig och odu-
relig til planteringar. De inga llrander hvar-i

t-'l intet fand finnes, upfyllas aFo\'alioch run-

da grällenar, likfom fvarfvade formedeill haf-

\'ets bclhlndiga nötning; Denne lien är ej al-

dclcs fä härd ^ fom \ 'lr vanliga grSllen, den
kiyfves helt jämn i tu med en därtil enkom
gjord Ilägga, och är ganiixa f\icklig til mu-
var. Branta ilråndcrnc bcllä af kalk- och fand,

fteiis
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ftens berg , åfven mycket fl^ickelige at hugga
och nyttja til byggnader. Kalkbränningen,

oaktadt ofverflod pä ämne, idkas fä litet af In-

vånarne, at man för närvarande tid, är nöd*
lakad köpa den från andra Öar; har ock al-

drig håraf varit någon betydande Export 5 nå-

gon enda Inbyggare bränner Kalk viffa årsti-

der til eget behof och kan med det famma fäl-

ja för hela året vid pafs 30 tunnor, och ex-

porten från hela Ön ftiger aldrig ofver loordc

tunnor. Kaik - bränningen kunde hkväl hår
Lliiva förmoniig, i det affeende at en vifs fum-
ma penningar blefvo qvar inom Ön, fom nu
utgår för denn^ varas inköpande, och åfven
at kringliggande Öar därmed kunde förfes, famt
Colonien läledes draga nytta af de ftällen, fom
|ro oikickliga til plantager och hvilka utgö-*

ra en anfenlig del af Ön j fä mycket mera fom
denne kalk år i alla delar få god, om icke båt«

tre, än den vi bekomme frän RriftoL Men
forgäfves föker man ännu öfvertyga Inbyggar-

ne hår om. Vane vid fattigdom och nog
olycklige at aldrig tilförene hafva varit ftyrde

af någon , fom haft deras välgång til fö-

remål, hafva de lefvat uti det uflafle tilftand;

förnögde när jorden, fom hår är åfven fä frukt-

fam fom på näftgränfande Öar, har efter en

i

ringa möda framburit litet Potatos och Mani-

I

oqlie, hvaraf de med miölk af fma Getter famt
il litet Snäckor, hafva uppehållit fitt lif ? plante-

|]
rande därjämte fa^ mycket Bomull at de, vid ut-

||
byte pä andra Öar, kunnat bekomma något

I
linne, at därmed fkyla fina kroppar j fadant har

tilllåndet varit pä denna Ö, hvilket fä inföft

i dem i lättja och tanklöshet om ea lyckligare

S 5 fram-
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framtif^^^ forfkaffande, at en lang och outtröt-

telig möda fordras, for at återbringa dem tii

förnuftig eftertänka orn nyttan af iandets np-

odling och at plantera fadana ämnen, hvilka

kunna tjena til fä vål deras enndidta, fom Co-
loniens allmänna forman.

Salt kan med tiden erhållas til någon qvan-

titet förmedelft de Saliners i ordning fåttande,

fom finnas pä On; här åro fem af det flaget,

få at de kunna anfes nyttiga til detta ändamål.

Saltet, fom nu utan någons åtgärd prepareras

af naturens egen verkan, år mycket fint, lått

och godi, men derar hlir nu aldrig mer ån hvad
fom confumeras af Öns Inbyggare.

Irijkt Vatten finnes intet pä Ön, mera ån
hvad fom famlas vid regn uti Cilferner, famt

de gropar Invänarne dårtil preparerat; ty

här hafva tilförene aldrig varit mera ån tyra fmä
och obetydeliga Cifterner, tilhorige de tor-

nämfte hibyggare. Nog finnes på vilTa ftfdlcn

i dåiderna en fort källor, men vattnet däruti

år icke godt, och nyttjas därföre mera til an-

dra behof, faft det i nödfall, når torkan varit

längvarig, drickes af de Inbyggare fom intet

kunna fl^affa hg vatten frän St. Chviftopher. Krea-

turen dricka det åfver. ogerna; det fmakar un-

der drickningen något fött, och lämnar en

falt frnak efter (ig^ [)å tungan.

Den enda af Öns nu varande produöler. fom
kan uti«'>ras, år Bow.ulL fom hår \ åxer myckce
halligN få vål pä de högita och torraltc ftåi-

len, iom ned i dåiderna; vanliii^t göres 2:n"

flu*)rder om året. Bomullen tyckes \ ara af 2:1 o

flag> G0S?VPIUM tirl^ )\':pn ct hiijiit^im Lin. ^^p.

pl. pag. 975. den ena n.cra tung och ko 't mc:l

fv ar ta

,
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fVarta, ovala och flata frön 5 den andra myc-
ket la it iiatråciig och hvit, har mörkgröna
och ludna frön, Bomullen frän denna Ö anfes

för den båfta, h vårföre den ock fåljes til an-

dra Öar något dyrare. De ar då maften (För*

tnica facchärivora f. n, ^$q. Cimex fpifiofus ^ p, 444
Qasjida .purpurea j6j, Cocc-ineUa tmipunctata

FlorSS deftruunt:. Larvx Mmmofynis ^ Terfficoris ^

7säpi^ Qnpidinis f. n. ^6$ -66 6$ - ^2. FoUa erodunt.^

Intet gör mycken ftiada, hvilken ibland härjar

hela planlagerna, eller nSgon Orcan uprifvit

buil<arna, kan däraf friigen utföras imellan 3
h 4.00 Baler, hvar Bal af 3 å 400 Livrés och
kan detta nåftan fördiiblas fedan Ön blir up»*

odlad y utan at borttaga de fiåilen hvarefi; foc-

|cer kan planteras.

Socker-B^or^ Sacch^rum officinarum f^p. 79. har

låpge' varit i bruk at plantera af några Invåna-

re, men aldrig til myckenhet eller til des rät-

ta åndamal ; de göra håraf Sirap til eget beho£
Bladen nyttjas til tak -täckning, emedan de
ftä längre mot regn ån bladerne af Mais och
pelits mils fom i alim.ånhet nyttjas^ hår haf-

va ock varit ganflia fä, fom ägt förmåga at

^nlågga plantager dåraf, och den fom kunnat
göra det , har icke vågat, i fruktan at förlora

alt vid iiägot fienteligt anfall
^

ty Ön har al»

tid varit utur itänd at forfvaras. Nu , fedan

On blef S ventil, har en tUtagfen habitant bör-

jat at föv aifvaie plantera Socker, och hvars be-

röoimeiiga företagande ia tyckes lyckas, at man
innom t\ å ars tid hoppas hafva Socker här-

ifrSn, iecian rören under denna tid vunnit nog
iladga, famt q\'arnar och andra nödiga arbets-

inrättningar därtil blifvit färdige, med mera.
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Indigo^ Qlndigofera tincioria et trtfoliata fp, ph

ic6i- 62.) hvars bufke växer här til myckenhet,
har tilforene blifvit preparerad, men krigs oro-

ligheterne hafva gjordt Öns Invånare^ fom
altid varit förfvarslöfe och fäiedes ofåkre om
hvad d^ ägt, få förfummeliga, at de bland au'

dra nyttiga faker åfven förgätit detta.

Tobak ^ {}^icGtiana Tabacum fp. pl 258.) plante-

ras af några til eget behof j de paftä at den
fkai vara färdeles god, men intet mycket ftark.

Plantering håraf tror jag icke vore til fynner-

lig formän, emedan ftjelken växer nog lag

med fmä och tunna blad.

Bätates^ QQonvohnluf Bafatas fp. pt. 220.) en
ftor Rot, gulröd til färgen, mera faft-full ån
den potatoes fom planteras uti Europa; den fi^ä-

res uti fierdedelar och planteras uti lös och
fandig jordmån, pä famma fatt fom var, och
årnär fullkomlig ftorlek och mognad inom
3 mänader. Des ranka kryper långs efter jor-

den hvareft: den tager åtfldlliga fä/len 5 den är

fträf och ljusgren til färgen; bladen hjertfor-

miga med hvaffa fpetiar, blommorna äro fmä
och gröna utan pä, och hvita inuti, klockfor-

miga til figuren, fröna fom formeras äro fmå
och fvarta. Batates nyttjas här aldeies pä fam-

i^ia fått fom viir potatoes uti Europa; fomlige

préferera den för Manioqve til bröd.

Mayiioque (JJatröpha hUnihot^ fp 1429.) år

cn växt fom alhnänt nyttjas til bröd; den vä-

xer öfver 3 alnar hög, med en myckenhet ra-

ka grenar, rödbruna til färgen och bära pa än-

dan mörk-gröna blad rlsiitaiKle pä brunt, til ligu-

rcn fijcrntormiga; blomnian beilar af 5 blek-

gula
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gula blad 5 hvilka kokade uti olja, kunna nytt-

jas fåfom Senap. Roten år ojämn-, liknar en
rödbeta, ftorleken varierar efter äldren ofta en
half aln lång och et qvarters Diameter. När
denna (kal beredas til brödämne, fom kallas

Cajfave^ Ikalas roten och rifves famt iägges fe-

dan uti fmå afianga fäckar af groft och myc-
ket gleit linne, för at utpråffa all des faft, hvil-

ken år et verkligt gift för mennifl^or och kre-

atur, emedan alla (om håraf dricka, få umgål-
ia lin djerfhet med lifvets våldfamma och ha-

lliga förluft, hk a fom de intagit arfenicum.

Pråffningen gär fä til, at någgra fäckar fylde

med rifven manioque läggas pä en flat guajac*

flock af 6 qvarters långd och half alns qva-

drat diameter, eller något annat hårdt tråd och
med häl frän alla fidor tvärs igenomboradt , at

vattnet fä mycket lättare måtte bortrinna; öf-

ver fåckarna lågg^ et helt trådftycke af lika

långd och bredd med det underliggande; en
iång ftång fåttes tvårs öfver detta, hvars ena
ånda fåftes uti en rotfaft ftubbe, vid hvilkea

hela machinen altid fättes; pä andra ändan hån-
ges tyngder proportionerade efter Caffavens

myckenhet, fom. fnal utpräffas. Sedan detta

fl'.edt, fullbordas evaporation i det Caffaven

tunt utklappas uti runda pannor eller ock for-

.meras på järnplåtar, och fä fåttes öfver elden

at gräddas , och när kakan på öfra fidan bör-

jat bläddra lig, vändes den om. Detta bröd,

fom liknar tunnbrödet i Norrland, torkas änj vi-

dare uti fölen at fä mycket båttre conferveras

;

man doppar det fedan uti vatten, när det ätes.

Gryn och mzjöl beredes, om Caffaven under
torkningen ölver elden beitändigt röres och

mjölet
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mjölet feclan frånfiktas. Somlige bereda foril

Caffaven pä detta lått, och fedan å iiyo med
vatten gora deg dåraf, fom bakas tii broci. Gry-
nen lofa hg under kokningen och kunna alde-

les nyttjas fäfoni Sago-gryn. De gamle, fom
förlorat tänderna, fla vatten pa torkad CaiTave

och préierera den, på det fåttet iipfväld, för

annat mjukt bröd, emedan den tryckes lättare

fonder aF tungan. Manicque- rotens giftiga

egenn-;ap fåfom ra, famt fattet huru detta gift

agerar uti äti"killiga djus-kroppar^ tåncker jag

innan kort liafva den åran m.eddela.

Ignam^ (^Diofcorea aculenta fp. pl. 1462.) år en
krypande växt, Ii vars lina trådar rota fig på
många Hällen, lijelken år kantig och ftråf, bladen

blek -gröna och hjertformiga, Itora fom kar-

borreblad, blommorna flera tiliammans, klock-

formiga och ljusgula; krokug ftida och fml
fvarta fron. Roten är brun och ofta 3 qvar^

ter lång, den är mycket mor och har en löt

fmakj fomlige fleka den, och bruka i liållet

för bröd, för öfrigt pä famma fått fom potatoes.

Maife, {Zca Mays fp.pL 1378.) finnes här gan-

flva liret», och nyttjas endalt til mjöl, men i

des fiälle planteras i myckenhet,

Pctit Myl QHoIcHs Sovgbum fp pl. 1484-) emedan
den mognar fortare, famtförilår mera, ty man
kan liäraf räkna 150 til iho:de kornet. Den
älfkar bäll fandblandad jord; utfås ailmäimalt

uti Augulti eller September, vid regn -tiden,

då den är mogen uti Januarii och Febrnani

månader. Kören växa til 8 a 10 fot hopa,
hatva långa och ljusgröna blad, hvitrandiga,

och bära blomvippan i toppen; fjcliva kornet
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år riindt, nåftan få ftort, forn våra tran- arter

(Vicia fepiumf. /?. 103BO o^g^^vet med et fvart-

aKtigt fKaL Mjölet håraf år mycket hvltt och
nyttjas vid alla tilfäilen^ åfven til bröd, eiifamt

eller med Caffave^ alla foglar åliTia detta korn?
når man vil hafva dem feta få födas de ock
eadail härmed.

Arman fpannemil ån Bohvete tror jag icke

löna mycket mödan at cultivera härute;

De flåtterij hvarelt jordmonen vore til fåd Ode-

kelig och fom utgör några tunneland 5 flvulle

icke vara tiiråckelige at irambringa fä mycket
fotn Colonién behofde, och forilår båttre at

dårpå plantera focker; fä mycket mera, fom
man för, billigt pris far alla forter m,jöl. och
fåd från Norra America. Pä högre ixällen,

hvareft jorden är torr och ilenblandad, P/jjile

fordras mycken gödfel for at blifva feickelig

til detta ändamål, h vilket hår, i anfeende til

brift pä fädana kreatur, intet kan bekomm.as:

för öfrigt åro alla växter, fom i början be-

höfva måtteligt regn til fm fortkomii, hår

mycket ofakre a£ cultivera, fom torkan ftun-^

dom infaller mycket ilarkt. Skulle den ock
fäs under regn-tiden och upv-åx-a eiter önfkan,
kunde dock des fvaga iijelkar aldrig fl:å emot
de. hårda fiag-regn och häitiga vader-ilar fom
hår med grufvelig Hyrka ofta infinna fig,

Naturen har ock förfedt denna Ö med nå-
gra upfriikande och håifofamma frukter, och
hafve vi nåitan hvar månad i året n-ågot nytt'

at fägna ofs af.

Portuläca^ {?ortulaca olevacca et fikfa fp. fl,

638.} Salads {Qurdaminti praten/. ^ij.LaHuca cann*

dcnjh
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denjir ing. Qichorium Endivia 1142.)

öfver alt, famt något Gurckor (Qucamis fativm)

och Rödbetor {Esta rubra 322.), aro de gröniii*

ker vi hela ärec igenom kunne erhålla. Citmnjr

och Oranger (Ciiriit Linion a Auramiurn iicc.)

finnas nåltan beflåndigt, men m^ogna til ftorita

myckenhet uti Januarii och Febriiarii, famt Jiinii

och Juiii månader. Citronerae åro til Imakea
de famma fomSpanfl^e och Portugilifl^e, men i

allmänhet mindre. Pom.eranferne äro hår af

vanlig fiorlek, men hafva ganfl^a tjocka fkalj

åro mindre faftfulla och furare, med et ord

icke fä goda fom de vanligen finnas pä kring-

liggande Öar.

Uti Martii och April fagne vi ofs af Co;-'?-

fol, Sufdk-aplet {Annona muricata fp. pi. 756.) och
- eller Cancl^dplen {Annona fqiiamofa fp. fL

757.) hvilkas behagehga fmak och hälfofamma
egenfkap på det angenämalte fått upfrifkar; hi-

byggarne bereda ai den förra en ganl];a

Imakehg och kylande dryck, fom de nyttja

uti tebrar, eller når de mycket blifvit uphet-

tade af fölen. Print-apkr töreitåiier näftan en

platt Hemifpher, öfver alt betåkt med fma hall-

runda uphogningar; den liknfte figur det kan
gifvas år et hallon, måit ordinära ilorleken är

4 tums diameter; des firg^ fälbm fullkomligt

niogen, år gul-grå. Kn blindning af tre delar Ro-
ien vatten, en del Rcnnu-vin , och i? delar Socker,

efter.ipar uti mitt tycke nårmafle fmaken pä
des hvita pulpa, fom iir inncfluten inom et 3

a 4 linier tjockt ilial, ehuru naturen, fom
a! tid ofvertråflar konlicn, gor den ändock be-

hageligare. Kiårnorna hvo fvarta, nällan få i\o-

la iom turkilka bönor, men något tunnare , de-

ras
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ras antai år irneilan 30 å 40, jag har aldrig

funnit dårofver, men ofta nägot niiadre. Su!n'--

apUt våxer vildt Gfom det föregående, men iil

mindre myckenhet, det år vid pafs 9 å 10 tum
långt, med 5 a 6 tums diameter 5

figuren iore-

ftålier en njure; färgen år mörk -grön (Mitan-

de något på blått, når det år moget. Kårnor-

na hatva iamma figur 5 fom de uti vatten - me-
Icner.

Denna tiden börjar ock atddlliga fläcks M^-
hnQT (Cucjimis Melo ^

Angiiria^ Colocynthidis Jp pl,

1435 - 36. Cucuvbita lagenaria 1434.) bUfva mogne,
fom fedan finnas fram til Odober.

Vatten-Meloner v.-xa har merendels klotrunda,

de ilörita af en fots diameter, utanpå ljusgrö-

na, deras rofenröda och fafttulla kött ini ..flutts

af et tämligen tunt (kal; deras fmc c år ve-

derqveckancie och angenäm af en helt e.oen

fvag fyra, hvars likhet jag icke iuU-<om-

ligt kan determinera, den år nåftan fom et val

moget och iiekt äples; de åro få Ifarkt kylan-

de 5 at när man dårar åtit mycket, kånnes en

tyngd och kali ryfning i magen; i myckenhet
laxera de arven nägot.

Ananas {Bromelia ananas , cavne albida. fp, pL

408O allmånnaft i Maji och junii månader;
den våxer juit icke til myckenhet, men tåRar

uti godhet med de andra Öars. Den flörlla

Ananas här finnes är vid pafs 9 tum lång och

5 tum tjock vid bafis, med vanlig figur j des

kött år altid hvitt och mycket faFtfuflt, få at

når den fkuren lågges på tallrik, flyta na(i'ui

fkifvorna uti fm egen faft. Denne hvita fort

år mera fintrådig ån den gula Ananas, fom
T finnes
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finnes pä kringliq.iiande Öar, åger ock allmänt

låforcl at öfverträfia den uti godhet 5 hvilkec

jag ock vågar forfåkra, at af ail den Ananas
jar; åtit p^. la jVIartinique, Ja Guadeloiipe, St.

Kuftachc, St. Chriliopher och Sc. Martin, få

val, fom den vi fått öfverfiuckandes frän An-
tigua, ingen haft den hehageiiga proportion af

fotma och fyra; ty man kan hårar äta ilorre

myckenhet, utan at bUfva ömtand, eller kån^

na den fveda pä tungan, fom ftundom fcr-

fporjes af de andra. Dä jag upåtit cn lici Ana-
nas, ungefår af nåmde itoriek, och londerkrof-

fat fiera ikifvor imellan gomen och tungan,
har kånfian därefter förhcilht lig nifian pä fam-

nia fått, fom jag pä dyiikt vis fonderkrofiut

en myckenhet vähnogna Lingon. Tvä dagars

plägfam Diarrhée ådrog jag mig genom tre töv-

inycket mogna grda Ananas upatande pä en
formiddag, fom voro ifrän la Gua:ieloupe; af

den, lom finnes här pä On, har jag aldrig fun-

nit någon olägenhet; uti St. Euilache, hvarell

den guki finnes til myckenhet, brukar man me-

rendels lugga flufvorna uti rödt vin. dä den
nyttjas til ijefieit.

Samma tid infinner fig ock Pome d' Acajou
Clr.acar.iimn occiJoitdlc 548.) fom med lin up-

frifluande fyra år ganflui htllbfam; de fvarta

flackar fom faften i ormerar p3 linne, gä al-

drig ut; noten år omgifven af en tjock hud,
hvars fmä håligliercr åro upfvidc med en klar

och fkarp olja, fom bränner bkVior pä lappar

och tunga, om Uagon biter dåruti ; den mälle

folcdos brännas for at uttaga kjåriian, fom har

mycken fmak afmnnde!. Den Acajou, fom fin-

nes liär pä St. Barrhelciin, år af en blekgul färg

när
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når den år mogen, och har cla förlorat all fpåns-

tighet, fä at den lemnar groj3ar efter fingrens

tryckning; des ymnoga iaft tyckes, fom de
EocHEFORT fager, vara något föt-fur och med
det famma Utet (Iräf j en del Syrup. Antifepf».

Fh. paup. blandad tii fex delar vatten, har ef-

cer mitt tycke varit hkaft uti fmaken. Kärnan
rå, har en ganfka angenäm fmak, något iö-

tare och mjukare än fot-mandel? men fiekt

tyckes mig den vara något torrare.

Qerife^ (JÄdpighia glahra fp. pL 609.) et flags'

bår flora fom ordinära Kiersbår, rnen något:

fyriigare til fmaken, mognar måfi uti Junii oeli

Julii månader, åfven uti November.
Cocof - 7Jortcr (^Qocos 7iucifcra i6^S')j Tapay

(Carifa pofvpofa fp, pl. 1466), Ta?nari?ider QTnjna-

rindus hidicajp,pl.å^%,^ m.m. likafom aflöfa b var-

andra året igenom. Deffa med flera flags Trå-
gardsirukter kunna med tiden cultiveras tilftorre

myckenhet, fedan man hunnit inrätta flera ci-

fterner, at vid infallande torka \\\x.tt brifter pä
vatten til deras behof. Cocos- Nötter vaxa hår

vid pafs til en florlek af 6 tums Diameter och

9 tums längd: fmaken liknar i det nårmafte

ftalad fot-mandel, fom förfl blifvit pä det all-

männa fåttet upfjuden i vatten. Når yttra fka-

let på Nöten börjar gulna, år des mognad full-

bordad, hvita kottet är dä af en i\oT gåspen-

nas florlek, faft-fullt, och vid pafs af famma
hårdhet, fom når man tuggar en bit våi mo-
gen rofva. Vattnet fom vid den tldrn år ym-
iiigaiU har en nåra fmak af den vasila, fom
nyls formerat iig pa Fil mjölk v.ti hetatte

fommar - dagarna, ja gam I a re Nöten år, i\ei\e

härdare och torravi: bUr koiiet och v.attiiet ^.f

VCii
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ven- fyriigare. Uppä några näftHggande Öar,
hvarelc en myckenhet Cocos-notter iinnas, nyt-
tja Engelsmånnerne detta vatten, i itålie ter
annat, til kali Pounche, fom altid nyttjas hk
ute.

/ hinner hår aldrig cfver florieken nf
et ordinärt åple, e]}uru den på andra oar orta
har 9 å 10 tums Diameter^ da fruKten ir mo-
gen, liknar den nåAan et påron til figuren, år
fpanflig och har gul-gron färg; Otalet hkt ipm
Citron -fkal, men fegare. Denne trukt har ej

heller fä behagelii; fmak hår, fom pä andra Öar,
h vareri: trådet år omplanteradt: des pulpa har
en ofmakligfötma, något fetare och mera klib-
big ån illa mogna och nyfs alplockacie Fikon.
Bdnanc QAiifa faraäifaca. Jp, pl. 1477.) \ åxer hår
ganflu litet, emedan den ålfl.ar fuKtig jordmon

,

lom är faltblandad.

• De tråd och orter, fom allmånnaft tjena
Inbyggarne til någon nytta uti Oecorionåen
eller Medicine, åro cgcntehgen toijande:

Cuajdc ( Cuajacum ofjicindk fj).fL 546.) 5r nu
förtiden mindre allmån, ehuru den ock aldng
tihörencutgjordt någon (kog, de ftorliaträd åi o
lUhuggne, fä at nu^ ej annat tinnes ån unga
telningar, hvilke framfkjuta utur de qvarrtacn-
de ftubbar -och rötter, och pryda med
vackra blommor. hn änarne gora hårat Itor-
re och mindre mortlar, famt iiagra andra fmä
Jr.ind-käril, hvilka ('e dels faija- til aiuira Oar,
dels nyttja til eget bchof at, i llället lur hana-
<)varnar, d.'.ruti fonderllota Alais, petit Myl,
C alle m. ni. Negrcrn •, 1^^- ''ka cict Xk.wzxi"

lisa git(ct börjar ynj inycket de-
coct gammal guaiac ioUuci-i^i^jwid. Ai Guni-

mi
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mi Guaiaci kan nu endaft några fliälpund om
aret famlas.

.

•

Culebafs' trädet {Crefcentia Cuiete fruciu ovato

fna.--'nnö z. Vvuciii ovato minor e. fp, pL 8?^" 73-)

liknar pä något" afftand våra åppei-träd; häiai

finnas 2:ne iorrer, iom ätOuljas iörmedelfi; fruk-

tens och bladens ilorlek, figur, m. m. ' Sop-
pa af mogna Calebailer nyctja Inbyggarne lä-,

fora et godt.och fåkert medel mot långvarig

och inrotad Dianiiée. De imå, fom ännu ej

hunnit til fulikomlig mognad, itekas eller ko-
kaSj fanit appliceras, la varmt huden det tillå-

ter, pä fvullnader, at därmed befordra deras

mognad. Skalet af Calabafferne nyttjas til åt-

ftiiiiga käril5 man gör däråt flafl^or, då et litet

rundt hål ikåres i fmala andan, hvarigenom den
inra fubiiancen uttönies, eller ock klyfvas

de mirit i tu, för at formera ilialarj fmä träg,

m. m,

Paktuvier^ är en hog och vacker bulte,

hvars differenta forter deis vaxa pä torra och
högländta ftållen, andra pä låga och fuktigare.

Under detta namn bortblanda Invånarne fle-

ra flags Mangls (Pvhizophora gymnorhiza , Mangle^

fp P^'
-ö^'*^^"^^ Bucsras 556. Bontia daphnoides'

890.) Des ,16f och frukt- fludor åro
^
ganfka

begärlige för Getterna, foni häraf taga myc-
ken föda.

Eois du Copahu {Copiifcra officiiialis. fp. pl, 557.)

Sr en yfvig bidlvC, fom n-^,^T:t torde difFerera

från den vanliga; den i:; .• r kringliggande

ilållen med des llarka d : eli;-a lukt.

Fåilka faften, fom utflyter ii. . - jgon gren af-

• brytes, nyttjas vid nyis btkumnc (kådor, ledan

T 3 bio den
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bloden ftadnat, faret beflrykes därmed och le-

dan betåckes tor luften.

Palma. Qhrifli (Riciniis communis fp. pL I4:Q.)

våxer til inyckenhet, 6 ä lo fot hög, med
länga raka grenar, fom bara i andarna ftora och
ftjern-formiga blad. Invänarne bereda af

des frön en olja genom kokning allenaft, er.e-

dan de ej förfiä pråila den. Denna olja kal-

las Karapate efter gamla Caraibifka namnet
pi nämde våxt, och nyttjas tii Laxer- medel,

dä dåraf tages cn matfKed; man fmorjer ock-

fä magen hårmcd uti envifa obAructioner.

Vid fvullnader och lamhet efter led-vridningar,

contufioner, m. m. brukas den, at darm.ed

fmörja de lidande ftällen. Bladen lagde fier-

dubla kring hufvudet vid hufvud-vårk, fom
kommer af folhettan, gör god lindring, åfven

for Rosaktiga fvullnader uti benen. Nagre pul-

verifera 2 ä 3 frön, at dårpa laxera, men de

göra mindre fåker verkan ån fröna af

Mediciiiier (Jatropha Cureas, 7nuh!jjJa. fp. pf.

1429.), fom år ct tråd h vilket vnxer på torra

och höglåndta ftållen. frukten, Itor fom en
valnöt, innefluter 3 frön, defia agera våldfamt

med ref och kråkningar, hvarföre de ock af

mera eftertänkfame aldrig nyttjas.

Knvatar fSromel/a Kar^jrdf fp. pl. 408-) ates

icke hår pä Ön den har cn afiång och tre-

kantig conilk - figur , med fmä taggiga bla-

der i fpetfcn, lika fon- Ananas, men mycket min-
dre. Den brukas hår i ftåilct för Sapindus fa-

ponoria pä mänga andra Jlållcn. Eladen åro

mycket tunna, convexa på liecra fidan och nå-

got nitrycktc pa den öira, och iiaiva foji» niöik-

bruna
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bruna taggar uti kantex-na^ fom oftaft åro de 6
fot länga och vid pafs en fot breda; deffa bla-

der, fom innehålla en feg och fåpaktig faft,

flcåras i bitar oeh nyttjas vid tvätt på Tamma
fått, fom .tvål. Kläder, häniicd tvättade, bllfva

mycket hvita, men böra fkoijas ganflca våi ef«

tcrät, emedan de eljelt bekomma en härfkea

och elak lukt. Stjelken, fom upväxer midt

uti, beftår af hvarftals pä hvarandra lagde blader^

fårpm fjäll 5 har nedre vid början 10 å 12 tums
diameter , fom i proportion af des högd aftager

iROt fpetfen och upiyfter fig til i8 å 20 fot

Klomvippan år yfvig, blommorna gula, fom
iåmna efter fig en grön trekantig och flat frukt

méd fm§ blad i fpetfen, och fom duger at plan-

tera. Sä fnart blomningen är förbi vifsnar

hela växten, därföre afhugges altid ftammen
när den hunnit öfver bladen, dä den a nyo
behöfver 5 å 6 är, för at ärnå famma högd,
och på det fåttet kan blomningen förekommas
hela Secler. Somliga plantera denna växt uti

linie Q a, 10 fot från hvarandra och därmed
formera flängfel kring ägorna 5 men i allmänhet

nyttjas därtil Kaquctes (Qaciur opimtia^ Fims indica^

Tuna^ Quraffaviciis et Qochuiillifer G69-70, äfven
Q icius /\. gonuf ^

gonuf^ lamigmoruf^ fp, pi, 66^^

67.) af hvilka hår finnas flera Species, äfveii

til myckenhet den, fom år hufvudfakhgafte fö-

dan för Cochinillen, ehuru Infeélren nu ej fin-

nes här, men kunde cultiveras , och kan hän-

da med tiden utgöra en nyttig handels-

gren. Af Raqueter planteras ganfka latt gärdes-

gärdar 5 et dike gräfves uti hvad direclion fom
ållundas, 2 fot bredt och i fot djupt, däruti

läggas ilycken af denna växt, fS at de hvila

mot
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mot brådclarna och fylies fedan litet jord rnidt

uti, dä de fr.art taga rötter och våxa til 4 > 6
fots högd, famt åro ogenomtiindige for iu^a

hvafla taggar.

(Slutet havnafl.)

FÖRTEKKIKG
Pa de Rön, ibm äro införde uti- detta Q\'art:Js

Handlingar.

r.g.
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5. Utdrag af Samlingar til Natural^Hiftorien
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Om Ciibijka och Biquadratifia Mquatio^
ners jaMde och nekade famt imaginåird

eller få kallade orimlige Rbtter. (Slutet.)

Sålunda är nu ti! flut brägt det fotefatté åm-^

net-» om utredande af Rötternas affedioner

i de Ctabito och Biquadratiflia /Equationer^
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andra termen fattas ; hvarvid tillika förftäs, at

alla de ofrige termer haiva inga orimliga, utan

verkeliga Coéfficienter.

Nu pä det, vid förekomm.ande tilfällen af

fadana Älquationer, man mätte defto lättare fin-

na, til hvilkendera af alla föregående Formler
de böra hänföras, har jag författat hosgående
Tabell fom utvifar Rötternas affedioner

för hvarje Formel, famt därvid förefallande hän-

delfer och cafus.

Denna Tafla tjenar ock at uptåcka antalet

af orimliga Rötter åfven uti de CubiO^a och
Biquadratifka ^quationer, där aiidra Termen år

tilftådes. Ty .om andra termen borttages, hvil-

ket på et bekant fatt låter fig göra m>ed alla

flags i^quationer, fa fSr man en ny i^quation

af en fädan form, fom Taflan innehåller, h vil-

ken fäledes utvifar antalet af orimliga Rötter,

fom denna nya Älquation eger: och famma an-

tal af orimliga Rötter maife ock den förefatte

i^quationen, där andra termen år tilllädes, åf-

ven ega: ty fom andra termens borttagande

beftSr blott däruti, at öka eller minfl^a /Equa-

tionens Rötter med en verkelig Iforhet, och
härigenom h varken en \ erkelig Rot kan för-

vandlas til orimlig, icke heller en orimlig til

verkelig Rot; få mcifte de orimliga Rötternas

antal i bägge A-quationerna nödvändigt vara

det famma.

At uplyfa detta defto närmare, vill jag an-

föra et och annat Exempel.

Ex::mpd I. - 6 K* - C8>' + Q = o. Om
man ville veta antalet af orimliga Rötter i den-

na

Se Taflorna vid llwteL af dectd Qvartal.
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na ^quatiön, få forvähdias den til en annän^

hvareit andra termen är borta ^ hviikef fker^ dä

iTiäri fåttér j/ 'zz x ^ 2, 'Ot\i ^rhälleä dä äqua-
tionen — 40^ 63 n <?*

Vid eftérféSnde i Tabellen finhes fiftnåmh-

de tfquatiön fvara eiliot IV Formeln for Cu-
bilisa /Eqiiationer, foiti altfä hårrnéd jåniföres^

dä män finner a"^ -=40, oeh b m ||; Och

inträffar här deU häridelfeh^ ät ^-^ > ~;
b"- 4

^

(e)' 4;
Enligt Tabdiens ihriéhSll har ältfÉ i^qnå^

tiöneri ~ 40:^— 53^ inga orimliga Rot-
ter. Dårföre kiinha ej heller några fädaiiä vä-^

rä uti /^iquatiönen ^ ^y^ —- 28/ g
Sådant beftyrkés ock af fjelfva Röttierha til deJa-

nä quationy förn Itöy 1= —i-——^5 oohy 9.
å

Exempel 2. Vore frägatl öin antalet äf orim-

liga Rötter uti /Equatioherij^^ -f- 3ji/^ -4J/4-30 r: o ;

fä fått j X — i'y hväraf erhälles foljändé

^quätioh: — /]x 35 0. Denna är ly-

dande undér III Föfméln för Ciibifikä Älquatio-

ner i vSr Tabell 3 fom därmed jämförd gifver

zz. % och b zz Nu foili här är 1- <i

ty < ^-i ; fä mäfte eilligt Tabellens forélT^nft^

varå tväriné orimliga Rötter uti Äiquatiönen
— 7^ -f-35 zio. Sä många orimliga Rötter fl^al

den föreftäld© i^iquatiöneri y ' -h - 4^ 30n

ö

åfven ega.

U ^ t)e{
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Det forhäller fig ock fä: emedan Rotterne

äro ^ = I ± V 5, och 7 ~ — 5.

Exempel 3. Det begåres at veta antalet af

orimliga Rötter uti Riquadratifka .-^iquationen

z4 _ ^2;^ 4. + 42 — 8

At borttaga andra termen, fåtter Jag zzzx-k-i:

och dä blir at"*- + — i =
Denna ^quation horer til I:a fonnlen bland

Biquadratifl^a -^quationer. Och fom de alla al

denne form ftädle hafva, fåfom Tabellen utvi-

far, 2:ne orimliga Rötter; fä mäfte ock arven

fä många finnas uti ^quationea 2-^-43^ + 62-

-1- 4z — 8 = f.

Exempel 4. ~h -4- 14 172 -4- 24 zr 0

När hår fattes x ~ c — i, fa får man följande

^c"*" + 8'^' —
- 3^ + 18 0: hvilken .tqua-

tion lyder under VIII Formlen för Riquadrati-

fka /llquationer. Vid jåmiöreife därmed biii

zz 2^ b zz I, och c :z 65 hvadan man hål

finner ^ < 4c; emedan | < 4 . 6.

Enligt Tabellens föreflxrift, målle vid fä fatt(

omftåndigheter alla 4 Rötterna i iiiquationei

x*^+ ^x^ — 3x + 18 = ö vnra orimlige. Dar-

före kan ej heller /liquationcn z** 4^^ -4- 14^-

+ 173 + 24 ega någon verkeiig Rot.

Rotterne til fillnämnde /tlquation åro od

z zz ; och c =: .

^
Exempel r.^ + 8 ^ - 7 + 58 - 8 =

Dä har göres c = .v - 2, blir - 31 a- -f
13OA: — 160 =: 0. Denna itquation, hörande

111
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til XII Formlen i vSr Tabell, gifver zz 31,

Efter Tabellens anvifning fkal altfä ^qua-
tionen — o^ix^ + i^qx — 160 ^0, foljakte-'

ligen jämväl z"^ + 8- — 72^"" + 38^^ — 8 S
hafva 2 orimliga och 2 verkeliga Rötter.

Detta inträffar ock 5 ty rötterne äro

2 m och z zz,
'

'
'*

Haraf fkönjes altfå, det ingen Cnbifk eller

Biqiiadratifl^ -^quation kan gifvas, beftäende af

verkeliga Coéfficienter for hvarje term, fom
icke igenom de anförde Tabeller ISter uptåcka
antalet af de orimliga Rötter, de kunna ega.

Men at, för fä väl Biquadratifl<a fom Cu-
biO^a Ä-quationer, där andra termen år tilftädes,

pä famma fått, fom nu ftedt i affeende pä de-

ras orimliga Rötter , fluta til antalet af deras

jakade och nekade Rötter ferfkilt, det gar icke

an. Ty, fom genom andra termens borttagan-

de uti en /Equation tillika flyttas ijelfva Origo

I

Abfciffarum, hvilka reprefentera des Rötter; fä

kan den fednare /Equationens antal af jakade

,

eller nekade Rötter bli olika emot det antal,

j

den förra däraf eger*

I

,
Detta åmne tarfvar altfa en fcrfkild utredning.

u 3 Vore
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Vore Icke denna afhandling redan alt för

yidloftig, hvilket jag, for tydlighets fl<ull uti

et åmne, fonn tilhorer fa yäl de mindre fom
mera bevandrade Mathematikens ålfkare, icke

fedt mig kunna undgå, fkulle jag yid detta til-

fåile vifa, huru ock denne knuten uplofes for-!

niedelit tilhjelp af oivanberörde Tabeller.

Men forn detta fordrar en ferfkild och om-s

(låatielig utläggning öfver de mänga härvid in-r

fallande gafus , få torde jag med utförande hår-,

^f fä fpara til en annan gång.

För éfrigt lärer denna Afhandling» jämte

fcru cet af bifogade Tabell , icke varéi utan lin

nytca, dels för vighetens {\iu\]^ dels ock där-r

före, at man med mera fåkerhet kan betjen^

fig dåraf, fåfom bygd uppä patagiige grunder,
af en del Auöprers gifne reglor, hvilke at-

handlat fit åm.ne blott etter AlgebraiHv caicul,

och dåraf per indudioneni dragit livarjehanda

flutfatfer, hvilka icke altid hälla ftänd.

Et exempel därpå torde jag nu få anföra-

Herr Abbé Deidier uti fm Bok, kallad

LAriThmetique des Geonu^trcs^ fedan han pä Alge-

traiflsa vifet igenomgätt åtfkilliga Exempel an-

gående Rötternas törhållande uti Cubin%a /liqua-

tioncr, gifver pag. 180 i hn fä kallade ^uiic

lArithmctiquc en Regel, lydande: "Ainfi ce

"qa'il y a principaiement :i obfervcr touchanr
"ies Equations. du troiheme degré, qui ont des

''Vacines imaginaires, c'cft que le troiheme terrne

"en ell toujours pofitit.

Om nn detta egde grund, fä (kulle <^qua-

tiQaea (^'x 1^ a-^ ^ 9 aldrig kunna
hafv^
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hafva några orimliga Rötter. Men da man fer

pä Tabellen, for Formlen IV af Cubifta ^qua-
tioner, finnes där upteknat, at denna ^quation

ftal ega 2 orimliga Rötter, få ofta - <

Antingen mSfte då vSr Tabell vara faifk,

eller Herr Deidiers regel oriktig. At det år

det fednare, vill jag yifa med exempel af /?qua-

tionen iS zi o. Denna ^qua-
tions 3:dje term år ju icke pofitif, utan negatif.

Likväl har den 2 orimliga flötter, nemligen

— ^ ^ ^ Qch x ':=: -i— famt

cn jakad Rot, fom år > r= 35 hvarom man
blir fylleft ofvertygad igenom deffa 3:ne Röt-
ters fammanfåttning, dä nu i fyäga varande

^quatioa upkommer,

Skulle ater Herr Deidiers mening vara,

at hans Regel angSr egenteligen fådana i£qua-

tioner, hvaruti den andra termen år tilftådes 5

få år ändä famma Regel lika felaktig; ty ^qua-
tionen 2^ + 3 — 92 — 155 — 0, eger !^ oriifl-

liga Rötter, nemligen: z tu —-4 i. y — 15;

och likväl år denna /Equations 3:dje term icke

politif, utan negatif,

GUST. ADOLPH LEIJONxMARK.

U4 Slutet
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flutet j af Samlingar til Natnral- Hiftorim

hfver ön St. BAKXiiELErai i l^^ejlindien

;

af

SAMUEL FAHLBERG.

yTf^ Enghife ( Caclus Mehcacius mammillaris. f^,
pl. 666.) växa öfver alt på fina IVdilen, äro

mycket faftfulla och kylande för kreaturen, i

fynnerhet Ge^^crrne, föni med mycken begärlig-

het åta dem. Frukter af detta flSgre aro hår

egenteligen Fyra, fom kunna anmärkas, nemli-

gen: i:mo Caäus lanupnofus^ hvars blon"ima har

hvita blader, något Oviftande pä gul-grått. Fruk-.

tea år flor fom et ordinärt plommon, nien na^

göt fi:rynckiig på främre fidan, och har en
mycket mörk purpur-färg, fom. Röter pä blStt>

des kött, eller rättare fagt pulpa, har famma
färg, år mycket klibbig och feg, med en fada

föt fmak, når man kiytver frukten utrinner en
faftj fom i alla delar liknar ägghvitaj fröna den

innefluter aro aflänga , fmä och fvartbruna. In-

vSnarne äta den icke. 2: do C.iSfut Opufin.i bär

gula blommor. Frukten har klafevis harHna

pch korta taggar > foni fäih fig vid fingren^

den är Itor fom vara focker- päron, men llör-

re fovea iilprändan; färgen är ljus -grön, nå-

got itötande pa gult, carmoifin-röd på fol-

lidan. Fröna atlär.ga, blck-gnla, inncilutna uti

ct Jjuft purpur-rödt och fatttullt kött af fyrlig;

fmak. 3:tio Blommorna och frukten Caclur

'Lnua och Qocbijiiliifcr ], föreialla mig ia aldelcs

lika, at jag icke linncr den minda ilulnad, de-

rcis llorlek, päron-lika hgur, purpur-röda med
nSgot grönt blandade färg, famt klafc-vis place-

rade
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rade fina taggar 5 åro alt det famma, bagge for-

ter hafva lika finak, näfiaii foni kokade Röd-

betor nyfs inlagde i god vinättika 5 köttet är

poreult och iaFt-tulit lika fom man finner det

tUi eu fönderfKuren vatten-melon, men af ea

ganfka mörk purpur -fårg. Kärnorna åro un--

gefåy af famrpa ftorlek och figur fom ujupon-

l^årnor, dock icke iudna, utan i det ftället hån-

ger köttet fall vid dem, lika fom pa kärnorna
af granat- åplen. Ar fäiedes fjelfva våjctens bq--

ftaffenhet Qch,, om jag få mä fåga, bladens och
taggarnes figur, våxt och ilorlek m. m. åtty fora

(kiijer deffa fpecies ifrån h varandra. Under fid-

ita kriget dä många ^f deffa fattiga invånare

var betaget alt hfs ' uppehälle, nyttjades Figues

des Raqiietes nåftan til flera veckors föda, itien

egde icke kraft nog at confervera deffe ojyck»

liras iif, hvarigenom många i fynnerhet Ne-
grer, i detta deras grufveiiga tide-hvarf , blefvo

åf hungers nod upoffrade. Månge vidfl^epUge

livite, dock egenteligen Negrerne, bruka kring

Jui och Nyärs-tiden at mäia fina kläder på rygg,

bxoU och armar , med prickar, ilrek och kors^

af faften. i denna frukt, och tro. fig därige-

nom bekomma 0rdeks, lycka i alt deras före-

tagande, hela aret igenom, 4:to frukten Mc-,

hcacius, år ftor loni etNjupon, har rofenröd fårg^

figuren liknar en up, ach nedvänd focker-

tppp^ des. innevarande kött ar ftft-fujit, något
ljuiare än fl>aiet och har närmaite fmak med
infyltade hngon. Kärnorna äro fvarta och le

\\t lom kålrfrö..

gefeic{i (/Ir.ionnim, Zmgiher.
J-p.

pL i.) Cancl (^IVpitc^

rania Quiclla, 636. ) och Åliss- ( Aloc humilis. fp.

v 5

'
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fl 458O finnes här litet pä några flållen; hvad
tid och Hten använd möda härvid, få väl fom
mycket annat, kunde uträtta, finnes tydeligt.

För Rofcn och Skjorbjuggsaktiga larnader på
benen, nyttjas klufne Aloés blader, med myc-
ken förmon.

Franchipanier ( Plumeria alha , rubra. fp, pL

306.) fom pryder alla fteniga högder med Ima
blommor, fä til lukt fom fårg: fåras trädet el-

ler bladafbrytes, utflyter en kUbbig och mjölk-

lik faft, fom ftelnar få fnart den utrunnit. Neg-
rerne låta denna faft rinna uti fårlka får, hvar-

af de läkas mycket fort,

PoinciIlade, oii Bois a Fleures du Paon
,
(^Pojju

dana pulcherrima. fp. fl. 544.) växer på några

ftällen och kan för des prydande blom:mor

och fnara tilvåxt planteras til alléer: uti la Mar-

tinique omgifvas hela plantager med deiTatråd,

fom pä bägge fidorna om vågen utgör den al-

dra behaghgafle utfigt

Ecorjter QOuajJia amara, fp- pL 553.) växer

hög och flor på torra och högländta flallen.

Barken pulveriferad nyttjas af Invånarne fåfom

et magllyrkande medel, de göra ätven här af

Decocl, hviiken de anfe fåfom den kraftigalle

af alla at rena bloden från alla ildrpor.

Camficc batävdc, {Ca£ia] bicapfulnr is. fp. pl,

53B. ) är den enda af hela flägtct, fom finnes

här på Ön ; des blad och fkidor utgöra en an-

fenlig del af Getternas föda.

Boif de fourjiiif ( ^vietcnia Mnhi\^oi:i, fp. pl.

548,) växer här icke få fior at den knn nytt-

jas til nf.gra Möbler, utan förnöjer endafl de

för-

[
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férbigående med des vackra blorninor och be-^

hageliga lukt; åfveii fä Bois de Jasmin, (^us^

fi<ta ereåla, fp. 556.)

Vervenne ( Verhi^na jamaichtjis, fp. pl. 2*], ) bc-

fåcker alla backar och nyttjas af Invänarne bä^

de in- och utvärtes; bladen infunderade medrödt
vin nyttjas vid gulfot, Leucorrhéer och til

gurgling uti halsfjuka; gamla Fruntimmer g6^
ra hårar Thée, forn de dricka vid HylleriO^ Co-»

iik: den nyttjas opk til Catapiasmer, fom ap^

piiceras på fiygn i Pleurilie, famt at fördel^

ivullnader i deras forfla början.

Hcrh pumtc (Anagyris fcctida, fp, ph 5^34»)

brukas äfven til cataplasmer at dårmed befor-?

clra flora fvullnader til mognad.

7ké du paj/ (Capraria biflora, fp, pl 875-)
|r en bufl^e hyars blader nyttjas tii Thée, aU
dramäft uti infiammatorifl^a febrar och blod-

{pottning,

Oidmaux tatarde (^Chryfafithemum ar&tcum.

1254. ) vS^^er ofver alla ft^Uen uti god
jorcimonV brukas i allmänhet efter f6rlofsnin-=

gar i form af Infufion och Lavement, den la^

xerar lindrigt men fåkert, ftillar Colik, för-

delar våder och eger mycket förtroende vid
Hyllerifka tilfälien.

Acacia (^Mimofa farnefma. fp^pl* 15 06.) kaU
|as. ^f h\väiiarne en yfvig hufk;e, fom växer
öfver alt på högder och fläta Italien, pryder
rned fina fmä gula och våUuktande blommor,
bvilka nyttjas ^f inbyggarne uti hufen bland
{clåder, emedan de pältä at Kakerlackerne QBlat'^

ta, amcricma
^ niysj , orientalis^ Syjl, mt, p-
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424.) hår med fordrifvas. Trådet afhugget gif-

ver en obehagelig lukt ifrån fig ^ k^^dan fom
utrinner, i fyntieriict når dec fåras, år klar,; hård-
nar i foien och blir med det famma nägot bru-
nare, liknande til utfeende Gummi Arabicum,
kUbbar hg vid tuggningen och lemnar efter

en ikarp fmak pä tungan. Blad och fkidor ätas

af Getterne med mycken begårhghet.

Palmier evantail ( Corypha umbraculifcra, fp. j)L

1(557.) finnes pä några ftållen. Invånarne
nyttja endaft bladen til tak-tåckning.

Manchcnilicr (Hippomane Manciuclla, fp. pl,

1431.) klåder alia itrander hvareft fanden år

genomfuktad af hafs-vatnct
, trådet, fom år Itort

ochgifver mycken H^ugga, hknar, åfven til fruk-

ten, våra furåplen i haliigt påfeende; i början

vid tuggningen åro de fota, men förråda fnart

lin giftiga egenfkap, med en brännande hetta

uti gomen och hals; hafv^a de bhrvit nedfvålgde,

yppar % famma olägenhet i magen, hvarpl
följer kråkniiigar, en outflåckelig törit, magen
upfvåller, Diarhée infinner fig jåmte hufvud-
vårk och feber; är conllitutionen fvag, eller

frukten varit val mogen, kan utgången blifva

ganil^a bedröfvelig, i fynnerhet år fara om lif-

vet om den fjuka får CJonvuUioner och yrfcl,

tungan och hela fvalget utföre til magen f\ull-

nar igen formedelll li"ora blåfor få at den fju-

ke qvåfves. Om faftcn vid någon qvifts eller

blads afbryniing kommer pä kroppen, få up-
}()pa dar hvita blåfor fylde med et tunt och
klart vatten, likafom det fker efter bränning.

De vilc!e förgiftade iina pilar mxd denna fatt.

Sä fnart trädet blifver brändt kringoin lotc^.
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förloras des giftiga egenfkap och kan dä utan
fara afhuggas; det år mycket hårdt och har

fedan det bhfvit tort en vacker gui-grå tärg^

mycket tjenligt til möbler.

Vid detta tilfålle, hvareft korthet bor ob-

ferveras , är mindre nödvändigt upråkna alla

plantor och grås, fom endaft tjena til Natur-

lamling, ej heller de variationer, foni pä des-

fa få upråknade vid nogare granftning torde

bekommas uti åtfkilliga delar, alt detta fl^ai jag

med tiden hafva den åran at meddela.

F/läa Djur finnas inga pä Ön ; af tamde
finnas kor och häftar mycket litet Öns torra

växter famt vattubrifi äro därtii förnämila
orfeken. Far trifvas ej heller mycket, dcffa

kreatur bekomma hår ute, efter 3^4 genera-

tioner, raka och ilråfva hår i ftållet lör ull,

värmen mifte dårtil vara orfakexi. Getter

åro de endafle fom med nytta och utan fynner-

ligt befvår kunna underhållas, de utgöra ock
Invånarnes fornåmfia föda.

Tamde Husfoglar äro de fämme, fom uti Eu-
ropa (Columha domenica 162, ^jft. 7tat, Mekagris-

Gaiiopavo^ criflata 157. Anfcr domefticus 123. Anas

dömcstica 127. Anar carukfcms 124.) Skogs och
fj.O-foglar (Columha kvcoptcra^ pijferiyia

^ Syfl,
7jat.i6j^. Turduf virenf Fako forficatus 89.
Proceliaria pslagica 131. Phaetojz dcmerfiu 13^,

Colymbiis Podicepr 136. Pekcanus Aqviluf 133» Mota-

eilla Spiza jQg. Trochilus holofericéuT ^ Tomineo mi-

nimm.f.n. 120 - 21.) finnes ganfta litet här

pä fmä öarna.

Pä Vijk är val ingen brif}, men fä Sro fakra

at åta, emedan de fom oftall äro giftiga och
f6r^
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förorfakä fom oftafl: iTiSnga olyckliga päföig-

der. Sjo - Skylpaddor f 1 esttido Mjdas Carcna j\ n.

397.) Sjö-äplen, (^Echinus efculcntus ^ Lixula ni. fl,

663 -44.) och Hummer (Cancer Bcrfi^arduf ^ Dio-

genes ^ pilofus^ Hömarus f, 7i. 631 -32 "330
de bäfta och kunna altid utan iara lörtäras.

Af andra hafvets Invånare, artiga för Natural-

Hiftorienjféias hår icke. För giftiga infecler åro

vi aldeles fue, utom Scorpio Americus Syft,

Nat. p. 624; hvårs %gn är utaf ringa bety-

denhet.

ANMÄRKNINGAR
Uid de Fåxter^ fom kallas ORCHlDESj

af

C THUNBERG.

l/napt någon familie ibland växterna lär va-

ra fvårare, at efter Syitemer reducera til

Clafs, Genus och Species, än de få kallade Or-

chides. De hafva denna fvärighet gemenfani

med de Claffer och Genera af örter, fom äro

mycket naturliga, fåfom ärtflågtet (Diadelpia)

,

fldd-flägtet (Tetradynamia), grafen och flera

andra. Dera^ målla partier åro lika, och öak-

tadt ögat, vid jäm.förelfe dem imelkin, nogfamt

finner "dem vara fårHulde, ar det ofta ganO^a

IVårt, at fåga, hvari, utom ftorleken , denna

flviinad beilar, och ännu fvårare, at med Cha-
radercr utmärka den famma. Hvad fom gör

detta aldrafvårart, är den omllåndigheten , at

Genera ia «ära nalkas hvarandra och g\
in
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in uti hvarandra, at de knapt tillStä granfor fig

imellan; utan borde, om myckenheten af Spe-

cies det tiliäto^ fnarare hela familien utgöra et

enda flägte»

Under det jag denna fommar varit fyffeU

fatt med utredande af Capika örter, hvaribland

ganfka många Orchides lig befinna^ hsr jag

blifvit öfvertygad om denna ^ nåftan oöfver-

vinneligä fvårighet; och fom jag, genom et

otroligen mödofamt och träget arbetande med
deffa, funnit dem vara förut ofullftändigt de-

terminerade och Charaélererne ofta aldeles icke

paffände, har jag trodt min ll^yldighet vara,

upgifva de förbättringar htrutinnan jag kunnat
påfinna^ och at något Htet låtta för andra den

våg jag gätt, vid underfökandet af en den Na-*

tufellalte orte-familie.

Det tyckes ftundom, fom fkulle det ej for*

dras mycken konft» at fkilja et Genus frän et

annat* t. ex. Orchis tyckes vara fullkomligen

val atfliild från andra med fin corolla fornica-

ta; men dä hos fomliga denna corolla är alde-

j

les monopetala och ringens, år den andra he-

i
xapetala: dä den hos fomJiga har fig galea hop-

I

våxt med de tvånne petala lateraha, äro hos

I

andra deile petala lateraiia antingen helt Htet

med galea fammanhångande , eiler aldeles fkilde

eller ock inom Galeas hvalf ftålde och ofver-

tåkte: och dä galea hos fomliga år mycket for-

nicata^ är den hos andra nåftan platt; få at det

enda, fom altid fkiljer Orchis från andra gene-

ra , blir cornu pofticum, fom år fåftadt vid

galea, Hvar och en Botanicus, fom litet fys*

felfatt fig med deffe orters examen ^ har nog-
• famt
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famt funnit, huru fynnerligen fviirt det år, at

fkiija at Orchis och Satyrium, famt huru myc-
ket Species af defle blifvit fammanblandade.

Bägge Genera komma i corolla: (iructur och
litus fä nåra ofverens, at jag ej kunnat finna

annat, och bättre kännemärke på Satyrium

^

ån des cornit, lom utgär ifrån Labeilum och är

framtil nedhängande. Epidendrum, fom ianfeen-

de til fin paralitifl*a rot, lijclk och biader fynes

nog ätlkiid fran alla andra, kommer dock med
Satyrium fä nära öfvercns, at den ej med an-

nat kan (luljas, ån med iin coroila, fom år al-

dcles paténs och pa intet fatt fornicata. Li-

modorum och Serapias äro Epidendri nårma-

l\e flägtingar. men hafva intet cornu j Serapias

tyckes^ väl flundom ega et kort cornu, men
dä coroila: bladei* CKujas 3t, nnner man, at de

tvä petala lateralia pä nedra iidan utgä uti et

horn, fom med det motfvarande petalum hop-

lacrdt, formerar hka fom et cornu. Limodorum
och Epidendrum äro nåra bellägtade med fin

labeilum, fom är convolutum, pä et late, fom

ej fes hos andra 5 men Epidendrum har tillika

cornu pil den framtil. Cypripedium är väl det

mfdl dillinfta genus af alla: det iiar alla fina

petala utlh^ende och platta och i fifdlet tor la-

beilum är framtil en ganfka ilor upbiäfi; faccus,

lik cn iko, fom cj flutcr figi nägot horn; rneri

Difa kommer detta ganlka nära med fin labei-

lum ird^ato-faccatum, ånflxönt den tillika gar

ut i et cornu och nalkas därmed intil Saty-

ruim, frSn hvilka bägge genera den fkiljcs raéd

fina tvä petala lateralia inferiora, fom gömas

inom cornu och hafva en egen fynnerlig <kap-

fiad. Ophrys kommer «fta nu-d Orihis i3

nära
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iiåra ofverens, i anfeende til corollie fkapnad

och fltus, fom med Satyriumj men fluljes täm-

ligen fått dårnied , ät hvafken Galea eliei'

labelium hafva cöriiu. Likafä år det befl^affadt

iTicd Arethufa, fom kommer nårmaft ofveren'^^

med Opbrys och Serapias, nemiigen med dea
iorra, i anfeende tii corolia fornicata; med den.

fednare i anfeende til den på nedre petala

utgående anguiusj med bågge i anfeende tii

brift på cornu: men nuijes tilrackeligen frän

feågge med den faccus^ fom formerar en hålig-

het på hvardera af petala lateraiia. Sålunda,

^ et genus fynes oivermSttan väf fkildt från

andra 5 kommer et annat och fimmanbinder
dem fä, at få mårken blifva ofrige til deras ät-

ftiijandea

-Jag har, fnart fagt pä hundrade fått, för-

fökt, at dels ijkra Genera ätfkilja, dels at i

iärfe hopbinda Orchides, och funnit, at ehu-
ru heift man hår mä vånda fig, möta altid oöf-^

t^ervinneliga fvårigheter, ty oagtadt alle Orchi-

des åro tii .utfeendet fä Uka, at deras Ordo Na-
turaiis mycket lått igenkånnes^ fä bliiva de lik-

väl både för mänge, ?.t begripas under et genus
och- icke utan med fma många ölägenheter de-

las i flera , hvarigenom Genera Naturalia^alt

förmycket fkuUe föndras och fäkerheten af

Genera ändock ej blifva fiörre.

Följande a}!måi;ina egenn^aper har jag funnit

tilkomma hela detta flågtet:

' i:mo Alle åro glatte utan här famt herbacess

och växa årligen up af fm rotj knapt någre

I Epidendra, fom våxa i de hetade climater, lik-

na lig vaiii litet frutefcentes,.

X 2:do
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!2:do Roten år, undantagande pS Epidendrum,
altid bulbpfa och carnola, Somiige ega line

bulbi rundaktige och odelte med några tä trå-

dar ikring lig, och fomlige hafva roten delt i

lober, likfom i fingrar. Merendels får man fe

dem ega tvänne fädane bulbi, en fvart, fom
varit tilhorig förra årets växt, och en hvit,

fom tiihörer varande årsväxt. Stimdom fynes

teckn til en tredje, fom tilhorer tllkommande
årsväxt. Epidendrum eger trädaktiga ol\} pa-

rafitifka rötter, på kullfallna döda trån eller pä
lefvande, antingen uti ll^^ende eller hängande
MUning. Bulbi aro köttaktige med mycktt
limaktigt, äro födande och flyrkande, famt in-

volverande, dä fkarpheter finnas i magen. Dc
mäfte växa pä fuktiga och väta liällen, hltafvärli-

gen eller icke flytta och fortplanta fig i trä-

gärdar och örten fvartnar gerna, då den torkas.

3:tio Stjdken år hos de aldramåfte enkel,

utan grenar, och fällan mycket lång, fä at de

mälie åro af vid pafs et qvarters längd, rakt

upftående.

4:to BlaJcnie befinnas ofta alla vid roten,

fällan fållade på fijelken, den de likväl ofta

omkläda med lina llNidor. De äro ockfä altid

odelte och hela L kanterne.

5:to KraStcit^ fom något nMr likna bladen
til utfecnde eller fpatha, finnas ftundom ym-
fom flrödde öfver fljelken och blifva ju hö-
gre up, dello kortare och mindre.

6:mo Blomtnorna fluta ftjelken och aro fpicati.

7:1110 Sparlhiy fom fittcr under capfula, är

cnbladij^.

8:vo
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gtvö Ccrolla år deri^ fom måft varierar
^

bSde til ilrudur och til fitus , men år altid ir-

regularis och inceqyMis* Hos någrä finnes

den fuUkoniiigen Monopetala och ringens med
gaiea och tvänne petala fuperiora antingen al*

deles ihopvåxte eller f§ ihophångande) at de

med nål låta Stfldlja hg 5 och med labellum

famt de tvänne petala inferiora til en nedre

labium hopväxte. Hos några tyckes corolla

vara tetrapetala, dä galea och d"é tvänne petala

fuperiora ihopvåxte formera labium fuperius

och de tvä nedra petala äro ftilde ifrån label-

lum. Hos de måhe år den Ukvål hexapetala;

men fom labellum altid år til fin fcpnad vida

fkild frän de andra petala och deffe ftundom
åro patentia och i det nårmafte lika hvarandra

I

til {kapnad och llorlek, tyckes corolla då vara

I
pentapetala; och då någon gårig labeflum myc«

I

ket liknar de öfriga petala^ lamt af d^m de tre

I
yttre äro grönaktige och endail de tre inre co*

\ lorerade, tycker man corolla vara aldeles re*

I gulier och tripetala med et perianthium triphyl*

I
lum. I anleende dårtil^ at corolla ofta är bi-

I iabiata, fä har det åf^erila petaium, Ibm år

I

concavtj fått namn af Gaka och det underfta

\ af Labellum, De ofrige fyra petala , fom partals

!;|

äro lika til fkapnaden, kunde kallas åU fupt'-

I
riorcs & inferiores. Labellum år vål den befyn*

; nerligalie af alla blom -bladen och oändeligen
föränderlig til (l<apnad, fä at man af denna i

jj

fynnerhet kunnat fe fpecierum Stfkilnad: den

\ år ftundom hel och odelt, flundom delt i be-

fynnerliga flikar och trådar, merendels neåa-

I
rifk och ej fällan ganfl^a vacker, Infertion af

i

petala 5 dä de åro delte, vifar, at de åro af åt-

X 2 mwi
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fidllig art; ty man fer tydeligen, huru trenne,

iiemligen galea och petala inferiora åro fållade

vid Capfula, och trenne, neml. labellum och
petala fuperiora, äro fåfLade vid germen och i

iVnnerhet labellum ofta under ijelfva ftigma.

I allmänhet Aår altfä gslea öfverll, mer e:ler

ijiindre uprätt, mer eller m.indre horizontei:

petala inferiora äro åt fidorna utilåénde: petala

fuperiora följa måft den direftion, Ibm galea

äcfer och labellum framtil år oftaft hängande
nedSt. Någon gäng har jag funnit petafa fu-

j^eriora lågga fig ofvanpä galea: kanter och
därmed förenade formera hvalivetr Comii ^ lom
n ange Orchides ega, går antingen ifrån galea,

da des fitus blir baktiU eller ifrån labelium,

då des fitus år framtil. Det år både af oliKa

^lital, längd, vidd och utfeende.

De öfrige fruélifications dehrne inom blom-
man åro ganfka mycket confunderade, i fynner-

liv^t, hvad fomi horer til pirtillen.

gtno Stmnina åro endafi: och altid tvänne , få

nt ingen ting hindrar,, at ju Orchides kunna och

bora foras til Diandria. Antb.cni: åro, utan

n'^gra filam.enta, feflUes, flälde en pä hvardera

fidan, antingen af Germen, foin på Gunnera,
c)!er pä den del, fom tyckes tilhora lligm.a.

Ddfe anthercc likna tvånne aflänga membranx,
foni innehålla pollen pcdicellatuai , fiCtande p3
lundika trådar och delande hg ofta i tvånne

hufvuden, fom bellå af det finafic gula mjol.

ic:m o Grrfne?! år m.ed Stylus och Stigma fä

forknippadt, at man ej redigt kan åtflålja des-
"j delar, hvartore det är fvårt, at vilt dcter-

»nincra pctalorum infcruon öch fbminum
fitus
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fitus. Men Germen kallas piåillens nedra del

åfven här, fom uphöjer fig i en ganfl^a kort

och tjock ftylus, Iwilken oftaR är i fpetfen tri-

lobatus eller tricornis, och kommer dår, at fä

namn af Stigma.

ii:mo d/?/^/^ år altid under blomman (infe-

ra), fmalare nedåt och tjockare npät, kan-

tig eller rSflad, beftäende af ct enda rum, med
oräkneliga och fmä frön.

Til följe af hvad här äfvanfore blifvit an-

fordt, kunna Orchides fkiijas uti trenne huf-

vudafdelningar, hvaraf den forfta innehåller

de Genera, fom icke ega något cornu, fäfom
Ophrys, Arethufa, Serapias, Limodorum och
Cypripedium , den andra de Genera , fom haf-

va cornu anticum från labellum, fåfom Difa,

Epidendrum och Satyrlumj den tredje det en-

da Genus Orchis, forn har cornu pofticum

ifrån Galea, antingen et eller tvänne. Och
fålunda blifva Generum charafterer följande:

* cormi nullo:

OPHRYS: Cornu nedareum nullum.

Corolla ringens fornicata. Fetala late-

ra lia plana.

ARETHUSi\: Cornu neétafeum nullum.
Corolla ringens fornicata. Fetala

lateralia concavo -faccata.

SERAPIAS: Cornu neclareum nullum.
Corolla paténs. Fetala lateralia

dilatato-angulata.

LIMODORUxM: Cornu. neaareum nullum.
Corolla parens. Labellum con-

voluto-coneavum.

CYPRI-
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CYPRIPEDIUM ; Cornu nedareum nullum.

Corolla paténs, Labellum in-

fiato-laccatum,

Cornu antTCo :

DISA: Cornu nefta^eum anticum.

Corolla paténs, l etala duo inträ cornu
inclufa,

EPIDENDRUM; Cornu neftareum anticunn.

Corolla paténs, petala exitantia.

SATYRIUM: Cornu neclareurr. anticuiu.

Corolla ringens fornic^ta.

ORCHIS: Cornu nertareum poflicum,

Corolla ringens fornicrita.

-^O^r—

Firfok til en Geometri/k UplSsnivg cif et

Problem horande til den fä kallade cvi^

vända Tangent -metliodcn i^hthodxiS iu-

Yerfa Tangentium):

af

ZACR NORDMARK.

Kgl. Vetenfk, Societetens Handl, i l^prala, är

1780, har jag giivit cn Geonietrifk iiplosning

folj. upgitt: och DE (1 ab. VIII. Fig. 1.) aro tvan-

nc tit längd oheftamda i\iTii linier^ Jvm jl^ara l-var^

ufmau vmkdratt i C{ oviknng den ^ifjia piojélin A
pS den CKd bva/fver Ji^^ linicn Al ; bvilken utdra^

ges ji hon a/tid Jkar CD / / , bvar:Jl vinkclen

AFQ
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AFG alttd fättes = m råt. Vidara forlanges GF/f

tils dm Jkar CB i //, hvareft likaledes g5res e^

vät vinkel FHKy afvenfa Jker med KH uti L, och fa
framgent utan ända. Sa frågas^ hvad det äro for

krok-linier ^ fom tangeras af alla GF ^ af alla HKy
af alla LMy och fä vidare ouphSrligen. Af anför-

da Itälle fes, at detta Problem låter uplöfa fig,

utan at man, ja ! icke en gång Geometrice, be-

höfver föreflålla fig hvarken Fluxion af Ordi-
natan eller Abfciffan, hvilket är befynnerligt

nog, når man betänker, af hvad art fådana up-
gifter åro. Man behöfver i närvarande fall

blott antaga den fatfen, at när tvånne Tan-
gent-punder falla ihop i en, faller åfven Tan-
genternes inbördes fkärnings -pund ihop med
den iiftnämda. At jag nyttjat de vanliga tale-

fåtten oändeligen nära CJ^., har blott fkedt för

at uttrycka mig defto kortare.

§. 2.

Sedan jag pä detta fättet funnit, at Geome-
trien är enfam ofta tilräckelig at uplofa Pro-

blemer, fom man icke juft plägar anlita henne
om j trodde jag mig böra förföka, om den icke

vore i liånd at utreda meranåmde Pi«oblem i

des vidllräcktalle mening, c»iä nåml hvarken
vinkelen ACD_ eller AFG &c. behöfde vara

cn rät, utan l^vardera kunde vara hvad för en
gifven vinkel fom helft. Men jag nödgas be-

känna 5 at genom fiAnämde betingande blir frå-

gan fä fvär, at iag genom blotta G^fMnetrien,

vid h vilken jag i närvarande fall förefatt mig
at hälla mig, icke kan uplöfa den i hela fin

vidd. Sä mycket har jag likväl hunnit, at jag

åtminftone kan finna den krok-iinien, fom tan-

X 4 g@ras
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geras af alla Huierna FG i nyfsnSir.de fall. Detta
år val et ganfka litet Hiyckt på vågen, men kan
dock för fig utgöra et ferfKildt rroblem. At-
iniiiftone år det, eniamt taget, dock mycket
fvärare än hela Problemet i §. i. Och emedaa
det desutom innefattar en, fa nivckct inig \ it-

terligt år, hittils aldeles okänd egenil^ap af Apoi-
lonianfke Parabeln, torde det förtjena at apföra
des Solution,

Lat äItfåAC'B och T)C'E{Yig. 2 )
linierna^ fom Jkara hvarannan i C uudcr hvad for
vinkd Jnm helfl -y men. Ih /iF -jdr.i den cmkring A
hvalfvande linien^ vid hvilkcn l inkehi AFH ar fatt
lika, med en annan gifven vi7ikel^ fom heta

Det begåres at finna krok-miim MH^ fom ahid tan^

geras af Unierna FH. Hår är klart, a t få lånc^e

tragan blott år om krok-linien MH, gör laget

af ACB' hvarken til eller iiran. Vi kunne
börja rörelfen af AF i hvad för . pund: pä ED
vi vilje. Drag därförc ACB vinkelråt dårerriot,

och lät AF börja fin rörelfe ifrån läget ACi
vi vilje dä förft underföka, hvareft den förlla,

det år, den däremot fv ärande punden pä krok-

liiiien hv.\

Lät til den ändan AL vara gr.nPÄa nära in-

til AC, och gör vinkeln ACM ^ ALIA = D.

Elter nu ALK > ACK och ALM — ACM,
maltc vinkeln MLK > xMCK, och fäledes lini-

erna CM och LM räkas ucdragne uti ÄL Ocii

etter CM och LM^ ligga h varannan oåndeligen

nära och äro bägge tangenter, ma: te deras mö-
rc-puiict Al iigga pä fjeiiva krok-hnien. Sam-

maubiad i\M 'och drag den ut til i\. Eftcmu
vin r. ela
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vinkeln ACM — ALM , fä ligga punclerna

A, C\L, M5 i en Cirkels omkrets 5. och vin-

kdn AML rr: AMC måixe vara rrr ACE zz, en
råt. Men nu är vinkeln MAC genienfam til

blgge trianglame AMC och AKC,dårföre mafte .

den äterftående vinkeln AKC vara ^ ACM :^ D.
Hvaraf fes, at om AK dragas få, at AKC — D,

och CM blir vinkelrät mot AK, fä är M en
puncl på den fökta krok-linien, och CM des

Taiigent. Lät nu vidare den hvålfvande linien

komma i laget AF, och i et annat dar näfi in-

til liggande AG, och vinkeln AGH vara— D' =
AFH, och iinierna GH; FH utdragas tils de

råka AK i O osh N. Eiter dä vink. AGD > AFD,
och AGH - AFH, målle KGD > HFD, och
fäieds räkas Iinierna GH och FH utdragna i H.
Och efter bågge deffa linier både äro krok-
iiniens Tangenter och ligga hvarannan oånde-

ligen nåra, mäfte H vara en punä pä krok-
iinien. Blir dä HCi vinkelråt m.ot AK, fä- år

HCI en Ordinata
, QM en Abfciffa, och QN

en Subtangent. Drag nu AR, FS^ FP vinkel-

rata mot HF, HQ^, AN.
'

Efter nu Trapezium AHGF kan inflaifvas

i en Cirkel, är vinkeln AHG (AHF) ^ AFC.
Men HFA + AFC ^ HFC zr FKN + FNK,
och HFA - FKN, famt därföre AFC - FNK5
dårfore år ock AHF r= FNK ~ HFS; altfä

jiro Trlanglarne KRA, AFC, FFN, HFS éch
HNCI likformiga. Atven biifva ARF, AKC,
FKP lins imelian likformiga. Fläraf fäs krok-

iiniens egenfL:aper genom följande analogier:

X5 AC
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AC : CK : : AR : RF
FC : AC : : HR : AR

FC : CK : : HR : RF
FC -K CK : CK : : HF : RF
FC -H CK : HF : : CK : RF : : AK : AF
HF : HS : : AF : AC

FC CK : HS : : AK : AC : : FC -CK : SQ.
(a-) AK : AC : : 2CF : HS + SQ_(= HQ)

AC : CF : : HQ_: Q.N

(i) ÄK : CF : : 2CF TqN : : CF : |QN.

Åfven fä AK : CF - CK : : AC ; FP : : CF : PN
AK : CF : : CF - CK ; PN

: : CK : PM

AK : CF : : CF : NM
hvårföre |QN = NM

Af detta bevis fes , at Subtangenten QN år af

krok-linien fkuren midt i tu uti M; hvilket

år en våfendtelig egenfkap af Apolloniandia

Parabeln, och tilhörer henne allena. Hennes
Parameter och Äquation finnes pä följande fatt;

AK^ : 4CF- : : AC- : HQ.»
AK* : 2AK . •• : AC» : HQ: (i)

AK : ; QN : : AK . AM : UQ:
AK . AM ; 2QN . AM : : AK . AM : HQ;

cQN . AM = HQ:
5QN.4AM = HQ.»
4AM . MQ_ = HQ:-

Af alt detta år klart, at den fökta krok-iinien

är cn ApoUonianlli Parabel, hvilkens axel AM
gär
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gSr igenom A, och gör med CF vinkeln CKA
rr D den gifna vinkeln; des topp år M, då
CM år vinkeiråt mot AK, och A år des brånn-

punå, och följakteUgen 4AM hennes Parameter,

Slagtet Sjbpmna. (Pennatula);

Af

ADOLPH MODEER.

§. I. T anfeende til hkheten af en Fogelpenna,
fem de flefla Sjöpennors byggnad åger,

har den varit de åldre Författare bekant under
namnet Penna marina, v. LinNe S. N. X.

p. 8185 var den törlle fom ftadgade detta flågte

med namn och kännetekn af Pennatula: ^tirps-

liber, fubulatus, Bafi loevi, Rachi pennata. Ox

bafeos commnne rotundum. Men fedan han
fick mera begrep om deffa kråk och at de in-

galunda hade mun i nedra andan, blefvo kan-

neteknen i S. N. XII. pag. 1321: Fkrcs Hydr^e

ad marginem denticulatum Pinnarum 5
Stirps \w

bera fubulata, apice pinnata. At v. Linnc
fatt ordet Flores Hydr^^ endaft Uknelfevas, det

följer derai at, cm Pennatulte varit de famma
fom Hydri^, få hade han vifferligen icke fkildt

dem därifrån för någon liten del af yttra fkap-

nåden fkulL Detta liknelfevis bör fcrdenfkull

altid ihåg kommas dar kråk af honon nämnas
med lika namn, fom andra flågter redan erhåU
lit, det famma gäller äfven, dä andre Författare

kalla fjelfva kraken Polypus, fom ockl^ år lik-

nelfevis taget af Blåckfilk-flågtet (Sepia). Bo-
HAPSCH
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HADSCH See Th. p. go, har bibehållit det gamla
namnet Penna niarina^ och anfedt kånneteknea
böra blifva: der korper VAe eine feder gebildet

^

und mit fehr vielen Fiihlfaden^ Xcelche Jtch ai.f

kUins knochelchen fiutzcn^verfehen ift ; med knöchel-
chen förftod han kråkenas hufvud eller ofra

och ytterfta ånda , med Fiihlfäden mente han
än kråkenas verkeliga klangen, och ån fjelf-

va Fjäderfträlarna.

§. <i. Pallas Zooph. låt förmå fig at bi-

behålla namnet Pennatula för detta flågte, och
kånneteknen fatte han vara Stirps vaga coriacea,

officulo plerumque fuffulta, multiformis:

parte exferens Polypos retracTiiles , tentrxulis ra-

diatos, fgepius calyculatos,intus oviparos. Mul-
ler Z. D. Prodr. p. xxxii, har korteligen fagt

Pennatula fungofa, officulum polypiferum. Den-
na behageliga korthet, blifver däremot ganfka

vål erfatt hos Scopoli Introd. p. 379, dar han
fåger: Pemiätuhi mollufcum contraclile cylin-

draceum, apice radiatum fihs tenuifiimis ixque

diffitisj Involucro inferne nudo tereti, fupernc

uno aut utroque latere Pennx ad inllar pinna-

to: pinnis fxpius inccquaUbus coriaceis, mar-
gine dentato-floridis. Ater rätt korta kånne-

tekn gifver Rlumenbach Handh. p. 442, neml.

Pfwiatula: Stirps libeia penniformis. Leske
Anf. Gr. I. p. 552 upgitVer Pennatula : "der fchwam-
"mige wurm hat inncrhch cinen zartcn knnchcn,
''uiul in dem zellengewebe Jiec[ea viele den
"Arnipolypen ähuUche gallertartige theile, dic

nich ^v-il^kuhrlich ausdehncn und zufammen zie-

''hen, und i:i denen lich dic Jungcn bilden''.
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3. Min mening år, at detta {lagtes be-

nämning blifver Pennatula: Stirps affixa car-

nofa per medium longitiidinaliter officulo fuf-

fulta, extus cutacea; fuperne diftiche fecnndeve
radiato-pennata Radiis fepius pinnato-calyculata

cai.yculosve folitarios efficientibus, inferne nu-
da tereti. Ånimalcuh e Calyculis procedentia^

cylindracea, Ore terminali centrali Tentaculis
filiformibus cinélo radiantibus. Det år: '^Stam^

'"'"mm fällad kottaktig långs midt igenom under-

'Hödd af et fmalt ben, utan til klådd med hud;
"ofvan til at en eller bägge fidor Sträi-fjädrad

''och Strålame rflerendels med flere djurbågare

"iafom. Tinnar elier endaft beftående af enkla
"Bägare, nedan til bar och utan alt fädant famt
"trind. Kräken framkommande utur hvar fin

''Bagare, åro längrunda, med raunopning i

"midten af framåndan, omgifven af Trädhka
"Trefvare fäfom Strålar". På Engeifta heter

- detta^ flågte Sea - Pen
, pä Holländfka Zeepylen

och Zeefpatten famt Zeefcaft, pä Malaifta Sa-

feppo Laut, på Macafferfka Panadokki, pä Ty»
fta Seefedsr och Msrfeder^ pa Danftca Soefjar^

våra Vefter-fjö/lrander fager det allmänna fol-

ket Statarepitt och det båttre Neptum Skrijfj(idcy\

§. 4. Af de upgifne känneteckn år lått at

inhämta Sjopennornas hufvudfakeliga fl^.apnad,

det år at de beftå af en fjådrad Stam fSfom ea
. Skrifpenna, hvaraf den nedra eller ofjådrade

delen blifvit kallad Stipes C^W), men den öfra

hvarvid fjådrarne eller Strälarne fitta heter Ra-

chis eller Stralfafte. Stralarne^ fom gemenligen
.
fitta tätt och nägot pä hvaiandra liggande, åro

platte och något mothvarandra krökte (xalcati

au t
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aut lunati): dårigenom blifver den ena flatfidan

at fjädern något fkålig den nian kallat huk^

och den andra kullrig fom irian kallat Rygg^

I den inkrökta kanten af Strålarne nemi. pä
bukfidan befinna fig alla Bagara^ fom gemenli-

gen beflä af fina agn eller taggar yttcrll något
utfpärrande, fom dar gifver dem et taggigt utfe-

ende och utan tvdfvel tjenar til kräkets beikyd-

dande. Men pä några Arter fitta deiTe Bägare

omedelbarligen pä Strälfåftet, fom fåledes icke

år me4 andra Strålar forfedt ån de utfpärran-

de Bågarne. BoIcji lluter fig vid nedra åndaa
med en liten utvidgning, fom inunder iiundom
befinnes fkälig, hvaraf naturligen följer at Sju-

pennorna dårmed åro antåftade, på lika fått fom
Trollmafkarne (Hydra). Om denna bcHiaffen-

het vill jag ej åberopa mig egen errarenbet.

Men af de förft anförde kånnetekn fom \ on
LiNNé gifvit (§. I.)? följer det nog tydeligen

at v. LiKNé någon gäng fedt denna nedra än-

das omtalte (kapnad.

§. 5. Det fiftnåmnde f3 val fom verkeliga

anfådningen befanna bade Muller och Fabri-

cius. Det följer jämväl naturligen af deras

daning at de, åiven fom alla andra växtliknan-

de mafkkräk, naturligen äro fäftadc, det fynes

ock lika natiirbgen lölja, at de äro belländigt

fåftade. TroUnian;arne äro hvar för lig en-

iamma eller enkla kräk, därföre har h\iar ock
en (in egen vilje at tälta eller lläppa fig lös:

de äro utan ben, fäledcs böjeliga och kunna
gä hvart de behaga. Men dä tlcra kräk åro

förcntc i en Stam, (lifom Sjöpcniiorna, fl\ijile

dc omujcligen kunna förena lig at M ftilla at

röra
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r6ra eller at fåfta fig efter omftändigheterna^

FordenfkuU och fom de åfven åro ilyfva me-
delft det långs midt igenom gående benet, kun-
na de icke heller möjeligen limma, mäfte fäie-

des nödvändigt biifva Itäende där de utkläc-

kas och framväxa. At de ockfa verkeligen

funnits flockvis fåftade pä Hafsväxter och Skai-

kråk, intygar Lmperati, Petiver och Shaw
uttryckeligen; och Rumph famt Muller haf-

va mer ån en gång mårkt dem faftlittande och
upråttftående i fand- eller lerbotn, och formo-
deligen år det af famma grund, tilfammantaget

med Sjöpennornas daning, lom Bauhinus och
TouRNEFORT anfågo dem {Ifom växter famt
förde dem til växtriket. I den fenare håndek
fen tager nedra ändan af Bolen en helt annan
ftållning , den fträcker ut fig

,
utgörande en

lång och fmal SyHik fkapnad^ och tränger fig

ned i hafsbotn fåfom en rot Af anfältnings

ftällets bejfikaffenhet, fer man altfå at meranäm-
de ända tager im geltalt aldeles efter behofvet:
fåiedes har jag funnit ibland famma art dem
fom haft en utvidgad ånda til et tekn at de
varit fåftade vid något platt och härdt eller faft

ting, och dem fom haft en rotlik ända til et

tekn at de varit fåftade i fjelfva hafsbotnen.

§. 6. Når vi nu betrakte Benetf befkaffen-

het finnes det vara hårdt och bräckligt, dock
mer och mindre böjeligt, beftående af en fin

kalkaktig jord; til fårg och anfeende fåfom et

Elphenben, dock mer och mindre hvitt: alt ef-

ter fom det är uttorkadt, men gulaktigt och nå-

got böjeligt fä långe kräket är lefvande: bråndc

gifver det en hornaktig lukt, och ii.pgl6dgadt
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förvandlas det til et utfeende af krita. Det år

midt pä något tjockare och aflmainar til den

iinafte träd mot ändarna. Men det hinner icke

hvarken til ijådrens om erfta fpets eller til Bo-
jens nedra anda. Däremot år Benet be-

klådt med en gulaktig och genomfl^iniig hud,
fom förlänger (ig utom Benets andar, tär dar

et vridet utfeende och förenar fig fåfom mufk-

iar åt Ixanimiens andar , och hvarigenom ut^n

tvifvel des- åndar gifves den rorelie och flåll-

ning, forn behofvet fordrar, hvarfore ock det

ytterila af Benet äfvan finnes mer och mindre
krökt fåfom en fifK-krok. Det lår alcfa vara nog
beviil: både af natur och erfarenhet at Sjöpennpr-

na åro anfåfUide. iMén når de äro mindre fåfert

fållade och (lormar eller andra tiliålligheter inträf-

fa, biifva de upryckta^ dé upiiyta och ligga orör-

liga flackt på hafvets yta," guppande endalt nt haf-

vets rörelfe, det alla upmårkfamme Fifi^are ock-

fä kunna befanna. Af detta guppande ocli at man
funnit nedra andan fammandragen eller fcg-

torknd fåledes utan tekn til anfåihiing, harva

någre Författare tagit lig anledning til den
oriktiga flutfats at Sjö-pennorna kunna natur-

ligen limma, famt at de äro löfa och lediga

Hais-kräk. Denne fiutfats år en efteriågen

(relata refero) : de hafva åberopat fig Bohadsch
,

men han fager uttryckeligcn p. 97, at han al-

drig fcdt Sjöpennorna limma.

!5. 7. Når ^td}}i:r.cn långs cfrcr öpnas, fa

utflyter vid pafs et unts faltaktig vätfl^a. Den
yttra huden år nog tjock och iåderaktig, den
inra myc'cct tunnare : imcllan defTa ligger den
förcnte kroppen af aila kraken, likfoiw grcnar-

ne
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ne pS et tråd förente med fm ftam^ Och den-

ne kropp år upfyld med tn oåndelig mängd
gulaktiga agg hvilka åro mindre ån Wallmo-
frön (Sem. Papav* Rhosas); Inre hSligheten in-

tages af Benet j fom fäledes nännafl omgifves

af berörde tunna hud. Stralarm beftä af en
lika dubbel hud fom nyfs fagt år i dem löpa

alla krakens halfar, fä at fåga, fom med hvar

(it hufvaid utgå eller utftråckas efter hvarje

kråks behag genom Bägarne (§. 4.) håri be«

flår altfå krakens egna rörelfe^ at hvart och
et utftracker lig utom fin Bagare, utdrager fi-

na trefvare, griper med dem det förekomman-
de rofvet beilående af dölgde mafk-kråkj min-
dre odolgde ma fl<-kråk ocn annat hafs-yngd»

pä fått fom Trollmafl^arne^ dock låra Sjöpen-

nornas trefvarne föga ofver 3 lineer kunna ut*

dragas, hvarefter eller når kfåket behagar in-

drager det iina trefvare och fig fjelf inom fin

Bagare. Om den roreife kraken gifva lin Stam,

har man ånnu icke fS fullitåndig kunfkap: huf-

vudfakeligen beror den i någon fammandrag-
ning och utvidgning p3 tjockleken, förnåmli-

gaft härrörande af våtfkornas omlopp. Stra-

larne refas upföre ät ftammens topp, eller ned-

fällas, böjas tilhopa för at innefluta eller be-

tacka Buken^ och fä tvärtom.

I§.
8- >Ww72 - och utgångs -opning låta Vara al-

deles pä famma fått fom hos Troilmafkarnc,

. heml. i hvart och et kråks öfra ända, fä at

mun och utgång för qvarlefvorna af det fom
blifvit förtårdt år et och det famma* På en
del har man funnit fmå likftora och i rader

tått fläldte koottror eller klotformiga kroppj^r
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pä ena fidan af Strälarne antingen längs ät de-

ras ryggkant eller ut ined Stråifåilet: formode-
ligen utgöra de krakens framvuxna agg, fom
pä fädant fått af kråken blifvit anfåltade för

at njuta fäkerhet och ytterligare mognad tiis

utkläcknings- tiden inlaller. Man vet å::nu

icke något med fåkerhet om Förtrets beO^af-

fenhet, troligt år at det framkommer val i en li-

ka geltalt med moder-Sjöpennan, men med et

mycket litetx antal af Strålar. Jjec lålier iig,

fkjuter i högden, flår ut nya djurlkått inunder

de äldre Strålar, fom ätven eiter hand iörlan-

gas och förfes med flera Bagare och kråk. Detta

beftyrkes dåraf at man ftundom funnit de öfre

Strålar utdödde, de undra alt fmårre och de

underfte likfom nyfs utvuxne. At närmare för-

klara detta, vill man med et ord fåga, at de

öfre Strålar innefatta de föril framfödde Inne-

byggare af detta Samhälle, och därföre åro

minit och do förlf ut; de följande Strålar åro

deras afkomma och Skott, hvariöre de hunnit

til mera llorlek^ de under/le Strålar åro åiven

fmå, emedan dc utgöra flutet och uphäiluingen

gä hela detta Stamhus. l^ti ålvan antörde igen-

tinnes ockfä en mycket llor likhet med 1 roil-

mafkarne, men i Ifällct för at deras flvott ut-

gör en verkelig unge fom iofsnar it rån Modren
och blifver fedan ijelf en Stammoder, la blil-

va Sjöpennornas ilsOtt beltåndigt iniörlifvan«

med deras moderllam.

Q. Sjöpennorna finnas icke annorflades

an i Salthatvct, där de med deras llicn uplyfa

liafsbotn, hålla ordning pä dc fmärre kräkens

Ifora iorjkelfe, oci] tjcna cnilider til föda för

andra



1786. Nov. Dec. 275

andra hafsdjtir; Pontöppidan har funnit dem
i Fi{i:magar fä fönderfmälte j at foga iner än
ftarnmen varit qvar. Benet forvara Amböine-
farne, fåfom en fällfyhthet, i Bamburöl-, och
inFociingarne pä Maccaflar binda en tråd om
ena ändan af et fadant ben, inlägga öller in^

fiicka det i får fom de fatt af förgiftade pilar^

då et fådant ben H^al draga tii fig alt giftet,

hvareiter det feclan iiied berofde tråd utdrageso

Man har trott at Sjopennor jl^iiile finnas för-

benade: Bertrand i fm Diift. des Foff. 2. p. io8^

har upgifvit et fragtnent däraf futinet 1 Väldeck^

och man menar at det är hågDt dylikt fom
Walch anfördt i des Natutgefch. der Verftei-*

nen 2. p* 182? men det fördrar närinäré under*
fökning. Troligare kan et dylikt aftryck vara

fom SchRökter omförmäler i fm Gefchi dei*

Steine 3. p. 528, och fom han håller före vara

af Stor '-Sjopennan ^ dock lär därtil vara fvärÉ

I
at döma af et fragment.

Sjöpennornas underdelning tyckes kUnhä fä^

ledes inrättas, at förft upföras de5 fom hafvä
en tjockate SraM (Stitpe craffiori) på hvilkä

Bolen gemenUgen är tydeligen utmärkt ifrån

Strälfäftet. Därnäft uptagas de^ forii häfvä etl

jdmt gående öch mycket fmal ^tam^ merendels fö-

ga tjockare än et Segelgarn (Stirpe tenui con-^

tinua fubfiiiformi), och pä deffe är ingen (kil-^

Ilad imeilan Bol och Sträifäfte^ fä at hela Stam-'

men är jämt aftagande ifrån Bolens fälk och
til Stralfäftets ytterfta fpets. På dem af förrä

underdehiingen htta Strålarne mera tätt och al-^

tid ä bägge hdor om Strälfäftet^ fä at de aldra^

närmaft likna en Pennfjäder famt fördenikul
'felifvit af en del Författare kallade Penmformert

Y a ^

pä
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pa dem af fenare underdelningen äro Strålarne

gemenligen gleft ftälde famt vexelvis å ömfe
fidor, pä dem ibland deffe fom Strålarne fitta

tätt tilfamman, äro de endaft pä ena fr'::n om
Strälfåftet befinteiige (fecundi) och deffe hafva

blifvit kallade Jimplicss,

cc) Sjöpennor ined tjock Stam.

§. TO. N:o I. GRä-Sj ÖPENNA (PexXATULA
gvifea) : Bolen langriaid^ afvantil utvidgad — nafian

klotformig^ FJadeyfaftet a yyggfidan brcdt — La7i'

cettlikt och i det närrnafie flätt ^ Strålarne fallvis

liggande J?varandra , pa framkanten v^^gigji f^ch

flikarne a Jidan med en tagg väpnade^ men i kar.*

ten med rundade SSgtändtr^ famt vid berörde tagg

förfedde mod en föga titjlaende Bägare forcfiällan"

de näftan endaft fjdfva opningen.

Denna, fom uppehåller f]g i Medelhafvet. *r

cgenteiigen den famma fom Ro xd el et de Aqvat.

p. 129. teknat och kallat Penna marina, och
fom de Franfke Fi{l<are gifva et namn det han
uttolkat med Mentula alata. Hos Gesxer de

Aquat. fub Tit. Penna marina Rondeictii och
i den fammes Nomenclat. p. qy"? famt hos Al-
DROVANDUS Zoopli. L. 4. C 8- t. ig, f. 35. och
JoxsTON Exangv'. L. 4. c. 5. t. 20. liPincr man
alt compileradt al: Roxdelef. Seba Thef. 3.

p. 39. t. II. f. 8, nämner denna Sjopenna Pen-
na marina phosphorica. Ofelbart ar det ock
Grå-Sjopennan fom linnes afritad hos Bar re-
lii:r Ic. t. 1316 och hos Pettvfr op. 2. PI.

Ital. t. I. f. 8. med iiamnct Penna marina fpi-

nofa grifca o b fo leta. E o ha ds c h Scc Jh. p. 90.
t. 9. i. 1-3. har bclkrifvit den niidcr namn af

*'die
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"die Graue Seefeder deren Flofsfedern auf^ der

"einen Seite erhaben, auf der andern eben find>

"und deren Fiihlfaden aiif der erhabenen Seite

"der Flofsfedern ftehen. Albinus Annot. L

p. 77. t. 6. £ 1-2, har åfven anfört den, med
namn af Penna marina alba. Hos Pallas Zooph.

p. 367, heter den Pennatula gryfea pennifor-

rnis, Stipite tereti ad pennam bulbofo, pinnis

oviferis acute dentatis, dentibus multifloris.

v. LiNNe S. N. XIL p. 1321, nämner den Pen-

natula grifea Stirpe carnofa, rachi lasvi, pinnis

imbrlcatis plicatis fpinofis, med hvilken be-

nämning den äfven år uptagen af Stat. Mul-
ler L. N. S. 6. 2. p. 89Ö och af Blumenbacä
Handb. p. 442. Ellis Acl. Angl 53. p. 430.
t. 20. f. 6-7, kallar den the grey Sea Pen.

Til äfventyrs torde benämningen blifva något
tydeligare, om man fager Pennatula grifea^

Stipite tereti fupra dilatato - globofo ; Rachide

dorfo late lanceolato laeviufculo , Radiis incum-
bente-imbricatis, margine antico undulatis, lo-

bulis a latere fpina armatis margine obtufe

crenatis, crenulis lateraliter calycuio obfoieto

poriformi. Pä Tyfka är den kallad Dornfedcr,

§. n. Grå-Sjopennans hela längd är 8 tum
eller något därofver, hvaraf Bolen har 2 | tum

I
i nedra ändan med en fördjupning och pä des

' öfra utvidgade eller klotformiga del med
långs åtgående faror dem Rondelet liknar vid

i| Hayens luftöpningar, eller opningarne pa en

adelig hjelm. Annars ar ytan öfver alt fåfom

I

en näthk hud fom är hvit, men de har ock
där uphögde fträngar, fom föreftälla berörde

' nätiikhet och äro blåaktigt grå. StrulfdJJct är föga

märkeligt pä bukfidan, men på ryggfidan tu-
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!igt åfvangifne kännetecken, eller fäföni Pallas
fager ventricofo attenuatus. Stralame gä tii et

antal öfver 30 a ömfe udor, Ivo något min-
dre nedantil men i fynnerhet ätvantil i en mår-
kelig aftagande ftorlek fåfom Fjåderf^rälarne p4
en Skrifpenna, i åndan år hvar och en föga fpit-=

fad, ut^n fn^rare tvärhuggen. De åro pä rygg^

fidan til hälften tätt befatte med gulaktiga kr.ot-

trar eller ägg, men icke fylled ut til åridan.

Pä buk(idan åro de i kanten vägigt utfiuirne,

hvilka utfkårningar pä de Ilorre Strålar gä til

et antal af 12: hvarje utgående flik eller ut-

rundning är åfven i kanten fiuä vägig n.edeliT:

6 krufor och pä hvar och en af dejTe ä lidan

befinnes en fvartblä öpning för hvarje kråks

hufvud och trefvare, men pä fidan om hvar-

je flör;e utrundning eller flik befinnes en läng

fpitfad tagg , fom lar vara af flere och för-r

modeligen af 6 fmärre fam.manfatt, tjenande til

betäckning eller forfvar för kräkens hufvud.
^tam-Be7ict fkulle vara fmalt och bråckiiet,

trindt och St bägge ändar aflmalnadt. Seba
har uttryckeligen fagt at denna Sjöpen;)a är an.

vuj^en vid klippor pä hafsbotn; dä den blif-^

vit om nätterna ledd flytande p3 vatnet, har

den gifvit et lyfatidc fkcn ifrän lig, och Rok^
PELET berättar at de lyfa i hafvet likfom tui-»

(irande iljernor pä himla - hvaUVet.

§. 12. N:o 2. Fek-S]Öpekxa (Pennati-
LA päbnataj: Eolcn nåvvuijt knfvclrwiA ock a/v^r:-

ti! utvidgad n-iftan klot-fovmif^ , fJadcrfSflct fa r r^-

^cn LiUicctt likt och ^[liitT ; firtfliiyric fSllvir ^^^S'''''

dc p.i hvard:tdra ncb f^Ui»^ f^^-d Jharre fn éJ

ta^^Uhfuuuic oJ? Ihi^ft !j :k:c likjhm mcddjl cn hi-:^
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na fom i kanten är krujtg^ a Jtdan imellan hvarje

fma ftrale pa hinnan forfedd med en foga utftäend^

djurbagare foreftällande endaft en Spning.

Den år endaft teknad och kSrteligen be-

Ikrifven af Ellis i A&, Angl. 53 p. 434 t. 21

f. 6-10 under namn af the thorny Sea Pen.

En och annan Författare har ment at den vo-
re famma fom Gr§-Sj6pennan , men at den ut-

gör en fårfkild art år vid jåmförelfe dags-

klart, och hvarföre fkulle Ellis annars får-

fkildt och fä noga afrifat den? FörrnodeHgen
har han funnit den lefvande följaktehgen vid

de Engelfke kufter, emedan han tydehgen up-
gifvit åfven fjelfva kråken. Denna Sjöpenna
fynes vara något mindre ån den föregående,

dock til yttra formen i haft nog Hk den fam-

ma. Men Stralarne kunna liknas vid en ftor

famt krökt lång och fmal tagg, fom nåft vid

fåftet år bred eller utvidgad i en halfrund lof

eller flik : på ryggfidan betraktad aldeles utan

knottror. Däremot och pä bukfidan vifa fig

på hvarje ftrale dc i kånneteknen nämnde fmå-

ibålar eller Tinnar til et antal af 85 af hvilka

hvar och en år fammanfatt af en myckenhet
fina ftifter eller Spiculce fåfom Ellis kallar

dem. De åro rymligt ftålde men förente med
en hud imellan. Således, tilfammantaget med
hvad i kånneteknen blifvit upgifvet, kan hvar

och en ftråle liknas vid cn halflyckt fot på
vifia Sjöfoglar, eller vid en fi(k-fena hvars llr§-

lar fåiom taggar ftiga något längt utom Fen
hinnan. Imellan ftrålarne pä huden befinnes

endaft en öpqing för kiåkens utftigande, fåle-

des cj ficre än 6 öpningar eller kräk ungefår-

Y 4 ligen
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ligen pa hvarje ftråle af de ftorre nemligen,
dar de likvål hinna til antal af 72 på Grå-Sjö-

pennan, flera mårkeliga fkilnader at förbigå

emedan de vifa fig vid de upgifne ritningars

jåmförelfe. Krakens Trefvare åro 8:, lof verk-

like eller fäfom en löf-qvift eller Icf-rufka,

hvaremot de pä Grå-Sj6pennan endaft låra va-

ra 6 och i det nårmaite flata. Jag kallar alt-

fä denna nu befkrifne Sjöpenna Penatnla puU
mata\ Stipite fubcylindrico fupra dilatato lub-

globofo, Rachi dorfo lanceolata glabra; Radiis

incumbente imbricatis icevibus, Radiolis fpini-

formibus femipalmatis membranula interjeda

fnargine undulato ferrata, a latere Calyculo ob-

fokto poriformi notata.

§. 13/ N:0 3. RÖD-SjöPEKNA (P. rubra):

med langftrackt onivåndt äggformig Bol , Straifä*

fiet fylformigt ; Stralarne jallvis liggande pä /jvar"

andra , vid faftet pa rjgg/idan ganfka ratt hiot'>

triga^ pä buk/idan 7ned ovapnade djHrbagars ytterJt

Jlttande i en dubbel rad.

Uppehåller fig i Medelhafvet där Bohadsch
See Th. p. 90 t. g- f- ^ ' 3' afritat och be-

fkriivit den under namn af dic mthe Sccfcder

mit fichelförmigen Flofsfedern, und mit Fuhl-

5,faden v\/elche auf der ausgehölten Flache der

3,F]ofsfedern liegen, och förmodeligen den,

fom han menar, förändringen hvilken han ur-

iTiårker 5,mit Fiihlfadcn welche febr enge bey-

lammen lichcn'\ Ellis AcT:. Angl. 53. p. 426.
t. 20. f. T - 5 , kallar den read Pen eiler Penna
rubra pinnis falcitormibu? , tentaculis in pinna-

rom facie conca\ a denfifTinie difpofitis.

Pallas zooph. p. 368, nämner den Pcnnatula

rubra pcanilormis ovalis, llipite tcreti, racl.i

oviie-
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ovifera, pinnis lacero dentatis, men härunder

åro flere arter inblandade och til denna art ho-

rer näppeligen ej mera ån rachi ovifera, hvar-

med forllås åfvan i kånneteknen nämnde fmä
kncttror eller formodeligen agg, fom annars

kunnat faknas i kånneteknen emedan de, fä

vida de åro verkeliga ägg, icke altid låra vara

befintelige. Hos von LiNNe S. N. XII. p. 1322,

heter den Pennatula ruhra förpe carnofa, rachi

pennata, pinnis imbricatis l^evdbus. Säkrare

iår man kunna kalla den Pennatula ruhra:

Stipite eiongato- obovato, Rachi fubuiatas Ra^
diis incumbente imbricatis dorfo ad bafm con-

fertiflime granulatis, v entré Calyculis inermi-

bus ad apicem ferie duplici,

§. 14. Bokns form kan liknas vid en läng-

^rofva, eller en nedvänd Pjramid då den nSgot
platt hoptorkat? I nedra andan är den fördju-

pad eller uthålad 5 men fluten eller utan nägoa
ingående öpning. Den utgör något mer äa
tredjedelen af hela Sjöpennan fom går til 6 tum,
des öfra tjocklek år inemot en tum tvärs 6f-

ver och nedra andan knapt f dåraf. Til fir^

gen år Bolen och flrälfåflet hvitaktige beftröd-

de med röda uphögde prickar, famt dårimel-

lan med en oräknelig mängd fmä llrimor af

Saffrans färg. Stralfafiet år nedantil 3 linier

bredt och des öfra ända i iioea. Pä bukfidari

af StrMarne vifa fig de fmä kägelformiga men
tvärhuggne Bdgarne i rad längs-efter. Strålar-

ne gå til et antal ifrån 20 - 30 , alt efter Sjö-

pennans ålder och llorlek, ä hvarje fida råk^

nadt, alla af förenämnde färg. De åro, fafom

på föregående arter, mindre ju närmare de åro

Y 5 belåg-
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belågne ofra fpetfen af Strälfåflet, dårföre aga

de icke et lika antal Bågrar och kråk. Pä de

forlle Strålar befinnas 34 Bågrar, af hvilka 24
liä i en enkel ordning eller rad, men de 6i-

rige mot ändan af Strålen i 2:ne rader. På buk-

fidan år inra hälften af Stålarne utmed Stråi-

fäilet befatt med likftora röda knottror, hvil-

ka Pallas anfedt f^vfom äggftockar, men for-

niodeiigen åro egenteligen framviirpne och an-

fåftade fårfldldfe ägg. Stamhenct håller vid pafs

3 tums längd, trindt och ganfka fmalt i fynner-

het mot ofra åndan, på midten, där det år tjoc-

kaft och fyrkantigt, år det endalt en linic

bredt.

§. 15. N;o 4. Sto?v-S|openna (Penna tu-

LA grandis): Bolen tri7td och ganjka Jlät ; hjädurn

mj/cket /mal Lancett-lik^ med jallvis pa hvaran»

ära^ liggande Strålar^ [om aro Jl^rfvigt ran»

dade.

Den finnes til myckeahet ihafvet omkring
America och är, faft nog otydeligen , bell-rif-

ven af Rumph i des Rar. kamm. i. c. 36, un-

der namn af Sagitta marina nigra. Pallas

Zooph p. 366, kallar den Pennatula grandis

penniformis Hneari lanceolata, Aipite tereti

l^iiviirimo, pinnis lacero dentatis. Mycket fe-

lar väl ännu i en tydclig kunfl.ap om denna

Sjopenna, icke des mindre tyckes mig at des

ben;urining bor bliiva Pennatula grandis: Sti-

pite tereti IxvilTimo; Penna lineari - lanceolata,

Radiis incumbciuc imbricatis lacero dentatis.

Des luda länud går til 2 a 2\ tot, men det

bredalle af Fjiidern hiiuier knajit til haltannan

tum; man kan dä lurelialla lig at Str-iltallct
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mStte vara mycket finalt Man vet icke hvar-

före RuMPH kallat den nigra, ty i befkrifnin-

gen fager han endafl at den år gråblåaktig,

plere finnas pa hafsbotn vid ftranderna i fanden

fiied nedra andan af Bolen mer och mindre in-

fänkte och uprått fiftade. Med öfra delen el-

Jer fjädern iYi de fafom utbredde Blomller och
röra befuindigt på iina firålar, men vid minfla
rörelfe i vatnet eller annalkande fara, draga

de tiifamman iina fjädrar. Då man med han-

den upifrån och nedåt härdt vidrör SträlarrxCs

tänder eller taggar, känner man fäfom af brån-

nåfslor en hetta i handen , fom rodnar och fom
varar 3 dagar; nien då man griper deffa Sjö-

pennor nedanunder och npföre , märkes ingen
olägenhet Har man blifvit bränd eller ftuc»

jfcen af de fina taggarna, hjelpes det fnart dä

ftället tvättas med a(ka och fur limon-faftj

livarefter påimörjes den afkgrä fkorpan af Ac-^

casbarium nigrum (Gorgonia antipath,) rifven

med vatn. Deffa Sjöpennor (kola ock gifva

et gråaktigt och i mörker lyfande fken ifrån

f]g, hyilket förmodeiigen intet är annat än fjei&

va kräken och fäledes egenteligen de ibland al-

la Sjöpennor fom gifva det redan omtalte ikenet

§. i5, N:o 5. Nopp-SjöPENNA (Pennatula
^tupata): Bokn huigrund ^ Stralfäftct p^ Ryggfidan
l^anccttformigt med fma fjdliiknande tänder i ra-

der i Stvalarnc^ fallvis pa hpärandra liggande^ Djur^
hägarne i en enkel rad vQxHvis franvikne

^ hefiaen^

de af Jvia tagellika taggar.

Af deffa känrietekn jämförde med Rod-yS-
fejinanf (§ ]är nogfamt inhämtas at den-

na, Sjöpcnna utgör en fårfkild art. Til äfven-

tyrs
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tyrs är det denfamma, fom hos Barrelier Ic.

t. 1315 och hos Petiver Op. 2. Plant. Ital. t. i.

f. 7. heter Penna marina fpinofa rubra. Men
mycket väl år den afritad falt kortehgen befkrif-

ven af Ellis i AA Angl. 53. p. 434. t. 2r. f. i. 2,

dock med orätt namn the red Sea Pen, det år

få vida den famma hviiken Pallas Zooph. p. 368?
kallar Pennatula rubra ^ fom kan förgås under
kånneteknen pinnis lacero - dentatis och i be-

fkrifningen utmärkes med orden convexo mar-

gine Calyculis confertis fubaheyms paleaceis

dentato. Det fynes fåfom vore det Nopp-Sjö-
pennan fom Albinus Annot. L. i. p. 79 be-

Ikrifvit, emedan här åfven inträffar at han fagt

det Bågarne eller fåfom han kallar dem Tag-
garne vända fig vexelvis hvar åt fin lida, men
de af honom gifne Figurer ftrida aldeles däremot.

Däremot lär det ofelbart vara Nopp-Sjopennaii
fom HouTTUYN Natuurl. Hill. och etter honom
Stat. Muller L. N. S. 6. 2. p. 893- t. 35. f. 4.

anfört, faft åfven under namnet Pennatula ru-

bra eller die rothc Fcdcr ^ i fynnerhet hvad fi-

guren beträffar.

17. Jag kallar aUnj denna Sjöpenna Pen-

natula ffupata Stipite tereti, Rachi doi lo kmceo-
lata feriatim paleaceo - denticulata ; Radiis in-

cumbente imbricatis, Calyculis fctofo - fpinolis

ferie fimplici alternatim divcrgentibus. När
dcffe betydeliga llulnader undantagas, få kan
denna Sjopenna fugas i alt det ofriga närmaft

likna Kod- Sjopeniian. l^e omnämnde fjfdl-

liknande Tänder på Stralfållcts Kygglida äro for-

mcdeligen det famma fom Houi TUVX kallar

h\ita pundor;, vid hvilka ärjca futtit lä-
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ftade och fig fedan afMt; fäledes matte ag-

gen icke vara anfåftade pä Strålarna, fåiom pä
Rod-Sjöpennan och flera^ utan pä fjelfva Strål-

fåftet. Bemålte Författare lär åtven, fäfom
den af honom och Muller gifne Ritning vi-

lar, iedt 3:ne verkehgen utkläckte och ännu
faftlittande fofier eller nyfs framkomna ungar.

Det famma händer ock med många flera andra
Madikråk, forn bära fma ägg, at någre ungar nå-

gon liten tid blifva qvarfittande , och denna
Yiknåtlk uplyfer ganOia mycket kunfkapen om
Sjöpennornas afalftring* Stambenet häller 2 tum
i långd, och lår denna Sjöpenna icke hinna
til aldeles fiimma ilorlek forn Röd -Sjöpennan,
1 öfrigt år öfra ändan på Nopp-Sjöpennan bre-

dare eller icke fä mycket fpetfad^ Bolen år of-

vantil icke mårkeligen utvidgad, ehuru likväl

Albiiius anmärkt den vara något utfvålld, h vil-

ket någon gäng ockfä torde hånda med flera

arter. På hvar och en Stråle å Ryggfidan be-

finnes en trefidig Fjålltand eller Noppa aldeles

fem på StrSlfåftet^ men är mycket ftörre äa
al a de andra Noppor, På Bukfidan år Sträl-

fäftet nåftan omärkligt. Bjurhägarne omgifvas
eller beilå af förente ganfka fina eller tagellika'

karta Taggar.

§. 18, N-o 6. Lys^Sjopenna (Pennatula
fhosj)hovea^\ Bolen langrnnd ^ Stralfäfiet -pa Rygg"
Jidan langjmalt-lanceitformigt^ med tätt fatte fjalU
liknande länder; Stralarne foga pa, hvaraiidra lig-

gande^ hjurbägarne heflående afjma tagellika Tag»
gar^ alla at et hall vände.

Den år ibland de allmånnafle, ofta befinte-

lig vid Svenfka Veflerhafs Stränder, äfven forn

i hela
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i hela Nordfjon och Medelhafvct. Utan tvif-

vei år det denna fom Imperati H. ^7. L. 27.

c. 12. kallar Penna marina, och fom Gesxlr
de Aqiiat. fub voce Penna, berättar fig hatva

fedt i Rom och hvarpå han gih it en mindre
god Ritning i fm Nomencl. p. 273, under namn
af Penna alla a Oini. Slttardo ccmmunicata.
ÅfvenfS år det ock den famma , fom /Xldro-
VANous Zooph. 1. 4. c. 8. t. i8- f. kallar

Penna mariria fangvinei coloris. Jonstox
Exangv. L 4. c* 5. t. 20, fatter endait Penna
marina aiia vid figuren, men år icke den alia

fom han nämner i texten, få vida den icke år

bortblandad med någon acinan , fom endall hafc

Strålar pä en lida. C. Bauhinus Pinax 363
kallar den Mufcus Penno! lunilis, m>eii under
namnet Penna marina år den dels omnämnd^
dels fåmre teknad iå val aF j. Bauhinus Hilh

0.. p. 790, fom af Seba Thef. 3. t. 6. f i, Gi-
NANNI Op. I. t. 55. £ 114 och TOURXEFORT
Inllit. T. p. 569. Hos Barrelier Icon. 1313,

1314 heter den Penna marina carnea och pur-

purea; Petiver Op. 2. Pl. Ital. t i. f. 5,6, Jiar

uptagit det famma. Schaw Supph 5 nämner
den Pucus Pcnnam referens. Det lårer jåmval

vara den famma, fom hos Plancus Conch.c. ig.

t. 8- £ P'- 1^- åger namnet Penna marina f. Men-
tu la aiata minor.

§. fQ. Ofelbart år det ock Lys -Sjopennan
fom RoiiADSCH^ Scc 'Ii?, p. 95, 98- t. 8. f. 5, an-

fort ocli kallat die Rojcnrothi mit Fiihlladen

wclche weit von einandcr ilehcu. Han har

dock o rått an fedt den endait fom cn iorån-

siring til Kod -Sjopcnnan, och Pallas Zooph.
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p. 368 larer förlitat fig p5 honom och åfven

iipfort den fafom en iörandring /3 pinnis an-

giiiUoribiis magisque diftantibus, Calyculis pin«

naruiii rarioribus & prominentioribus, under
Fennatula rubra, Ellis A cl. AngL 53. p. 426.

429. t. 19. f. 1-5, fom ålven eiter Bohadsch
nfirruier I.ys-Sjopennan Penna Rojca pinnis fal-

ciiormibus, tentaculis in pinnarum facie con-
cava laxe difpofitis, inen anda the red Sea Fen,

har den ganfka val afritad undantagande at Strä-

iarne fynas vara något för mycket från hvair

andra liälde. Fontoppidan DanO^ Atl. t 30^

f. 1-3 och Nat Hift. v. Denoem. p. 196- t 17.

f. 1-3 har ockfä ihågkommit denna Sjöpenna
med bäde de£ befynnerliga namnet i inna pen-

nacea och micd ännu befynnerligare ritningar

f^imt lig fjelf motfågande beilirifningar : hvad
fom i L I» fåges vara franiåoda, fäges vara tvärt-

om i f. 2. o. f. v. VON Lin Ne kallade den i

Muf. Ad. Fr. p. 960 Fenna phofphorea marina^

i Amoen. A. p. 2i6. Pennamla /^/;^//>-i'. rachi furn-

mitate undique pennata, i Fn. Sv. N:o 2260
Penna />/'o/p/?. IHrpe rachi utrinque pennata^ och
i S. N. XIL p. 1322 PennatuU phofphorea llirpe

carnofa, rachi fcabra, pinnis imbricaus. Med
lika benämning år den äfven uptagen i Mul-
lers Prodr. N:o 3075. ApHELE^7 Bom. Dift. 7.

p. 481- har ockfä anmärkt dennja Sjopenna un-

der namnet Soefjär^ och i Neue GefellfchaftL

Erzählungen fur die liebhab. der Naturlehie i,

p. 193. utgifne af Titius finnes en aihandling

rätteligen tilhorande denna Sjopenna, men nog
iitfpådd med Sagor. Stat. Mullfr L. N. S.

6,2. p. 897. t. 35. f. I, 2, har bifogat Ellis gif-

nc Ritning och jämte namnet F» fhofplm-^n p3
Tyfl<a
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Tyfl<a kallat den die Lcuchte, Utan ?A\ tvif-

velar det ockfä Lys-Sjcipennan^ fem Albinus
Annot. I. p. 7. 94. t. 6. f. 3-5, nämner Penna
marina rubra. lil denna vidlörtiga Synonymie
kan åfven läcjgas Schröters Gefch* der Steine 3.

p. 527, där denna Sjöpenna erhållit en eller an-

nan anmärkning under namnet P. phofphorcn.;

och i Schrift. der Berl. Gefellfch. 6. p. 421.

lofvar Chemnitz ätdulliga uptåckter rörande

denna Sjopennas egenfkaper. Jag vill kalla

den Pennatula phofphorea: Stipite tereti, Rachi

dorfo lineari lanceolata confertim paleaceo-den-

ticulata ^ Radiis fubincumbentibus , Calyculis

fetofo - fpinofis fecundis.

§. 20. Lys-Sjopennans ftorfla längd hin-

ner inemot 4 tum, hvaraf Bolen åger ofver

hälften; Stat. Muller fåtter hela längden til

4 a 8 tum, och Strälarnes antal ä h varje fida

til 24 och dåröfver. Fargeii år matt gul ak tig

blandad med mer och mindre blodrodt, i fyn-

nerhet pä Strålfållet och måft pä Strälarne. Bo^

len är merendels jämntjock och luden eller m^ed

ganfka tåta och karta hår fåfom på et Sammet,
hvilket dock icke lynes dä den är uptorkadj

nedra ändan är ihmdom trubbigt hväfTad, llun-

dom utRår en nog lång fpets fåfom en rot,

upvid tjockare än et tagel och utiore affmal-

nande til den finafte fpets. Både på buk- och
ryggfidan af Stra!fdjlet gär längs midt efter en
djup fåra, hvilken icke lär finnas på någon
annan art om icke pfi Kopp - Sj5pcnnan 16).

De fmä Fjälltänderne på ryggfidan hafva nog
mycken likhet med Djurbägarne få vida at de

beltä af ganllia fina och karta Tagel-fpctiar. omi

denna
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dennä Sjopenria fåfter fina ågg dåri pä lika fåte

forn andra redan beftnfne Sjopennor^ fä åro
(le val beväpnade och forvarade mot vädéliga
jiändelfen Strnlarne åro merendelSj åtminliöne
iiimnrandragne, fållvis liggande pä hvarandra
likJoMi pä redan omtalte Sjopennon Eågarm
fitta i en rad^ åro nog långa och fammanfatre
af fina hSr eller tagelfpetfar och ytterft fordelte

eiier utmärka hg dar fåfom g taggar, de beltä

fäledes helt och hållet af idel fammanfatte lina

hårij3etfar, och med dylika liggande åro åiven
Strålarne öfvet althetäckte. Sjelfva kräkai haf-

Va en kaivelrund hals^ forn mot andan utvid-*

gar fig til et halfklotrundt hufvud, i hvars
platta ånda Munopningexi befinnes^ omgifven
af 8 ärmar. Arm.arne äro beilraffade fäfom ea
fjäder, eller fom de få kallade pappi plumofi på
viffa tirter^ frön. Ellis anför at Lys-Sjopen-
nan vid .Breff år Upfifl<ad på 72 famnars djup^
til et tekn at den varit fållad. Det famma be-

iiyrxes af Imperati^ dS han fager at de fitta

på hafsvåxters Blad och pä Mufslor flocktalä

närmare eller längre frän hvarandra^ alt efter

fom de vid framiödflen eller i deras Ungdom
blifvit anfåftade. t iver gifver ockfä et dy-
likt intygande eller fåfom orden lyda, its bafe
thorney^ by v/ich it fallens to other bodies*
Skav/ berättar jåmvål at de pä Barbarifta ku»^

ilerne finnas til myckenhet pä hafsbotn^ dåt
de om nätterna gifva et få ilarkt fl^en^ at niati

tydeligen kan både fe och råkna de filkar fom
vandra ofver och förbi dem*

§.21. N:0 7. KLaNG-SjOI^ENNA (PENiKAttJLA
-flofd) \ Bvkn balfrimd , med fä hz^atundra liggm'^

X dt
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tis fällor och med tva klangen forfedd; Stralfaflct

Syl 'likt
^

Stralarne^ fmale Jom tagel ^ til 77iyckcnhet

hopjkockade^ Djurhägarne - - -

BoccoNE Rach. p. 284 t. 287, fom kallat

den Hirudo cauda utrinque pennata, ahar fun-

nit den i Medclhafvet iåftad vid Svårdlin-cn,

och har fåledes trott at den fucradc blod. I

anledning håraf har ock Pallas Zooph. p. 364,

ment denna Sjöpenna vara en Gelmadv (Ler-

ncta) > utan tvifvel har Boccone tagit fig an-

ledning til den anförde mening af hvad Gls-
NER likaledes fig föreifålt. Des yttrande an-

forer ockfå Boccoxe fä lydande: fub pinna

Xiplii^c hceret exiguum animal, qvia ob pinna:

articulum illic mollior teneriorqiie lit, facllius-

que illinc fangvinein exugere poUit, & i ra te-

naciter h^xret, ut nulla corporis agicatione

f offit excuti. Men defle tankar itrida akleles

emot Sjöpennornas fl^apnad och natur, f^foni

icke varande blodfugare, och at den varic :a-

Aad vid en Fijl< år ej befynnerligare, ån at lie-

ra andra mafl\kråk funnits fållade och hafva

framvuxit pä Fifluir och fiera Hafsdjur, fcdan

fädana maflskråk fäfcm folier kommit pä dem
at låggas eller håndelfcvis bhfvit vidhåttade.

Det år aldeles icke underlige at denna Sjopen-

nas anda varit blodig dä den futit heLa tummen
in i Fill^ens kott och med våld ni^at utdragas;

ocli om den lugade blod, h vårföre fnnns icke

iu1?:ot tckn dårtil i det öfnga af Bolens invär-

tes delar? Tvärtom fager Boccoxe: j'obfervois

qur.trc vailTcaux , comme de pctits boy:uix,

pleins d unc liumeur epaille. Salviaxus Hill.

Aquatil. p. 128 har val ockfå funnit denna Sjo-

penna, fom han kallar Ve^micu]u^^ under S\ ard-

h 11 ens
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fifkens fena fä vål fom pä en annan flags Fifk,

men Boccone har fedt den anfållad på alla

andra ååilen af Fifl^ens kropp*

Den af Pallas yttrade mening, inftämmer
icke heller med det utfeende eller de flägt-

kånnetekn fom Gelmafkarne åga. v, Linng
S. N. X. p, 819» fynes därfåre och emedan detta

kråk icke kan liknas vid något annat ån en
Sjöpenna, med fullkomligt fkäl hafva kallat

det Pennatula fihfa ftirpe rachi utrinque pen-

nata, bafi tentaculis duobus. FördenA^ulI har

han ock i S. N. XII. p* 1322, bibehällit famma
benämning eller P. //o/^ Itirpe fubcarnofa, rachi

utrinque pennata, baii tentaculis duobus fiii-

formibus. Ellis Aél. Angl. 53. p. 433. t. 20.

f. 15, och Stat. Muller L. N, S. 6. 2. p. 897*

t. 35» f. 3? hafva åfven uptagit denna Sjöpenna

ur.der namn af P, filofa och pä Tylka Dratk*

feder. Tils vidare underråttelfe ingår, kallar

jag den ockfå Pennatula //c?/^: Stipite femitereti

rugofo-imbricato, bicirratoj Radiis fetiformi-

bus confertis, Calycuiis - -

22. Om man får följa anförde teknin«

gar, fä häller Klang -Sjöpennau inemot 6 tum
i längd; Boccone utfåtter 4-6 Sicilianfte tum>
Bokn år uptil knapt fä tjock fom andan af et

lillfinger, eller fåfom en fkrifpenna» omgifven
med tvårfkrynklor eller fällor fåfom en Dagg-
mafl^j Boccone berättar at den tvårflaynkliga

delen af Bolen år mörk och ogenomflunlig,

men den flatare andan dåraf hvit och genom-
• fkinlig, förmodeligen af ingen annan orfak, ån
at den futit in i fjliens kött. '^tralfåfiet år Ii*

ka befkaffadt med den ftarkare deleu af Bolen,

2 2 m^n^
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TTien, fåfom mindre och foga mer an J:del mot
Bolens långd, finare fälladt: en infånkt rand

går längs midt eFter både Bol och Stråhalle.

Til hud oeh fallhet år kroppen lika beil^atfad

med andra Sjopennor, m^en de n-lnjnde fällor

mera eller egenteligen mårkelige ledan den ut-

torkat. Vid fkilnaden imellan Bolen ocli Strål-

faltet befinnas 2:ne röda och brujlaktiga trådar

eller klången, fom nedhänga och åro något län-

gre ån kroppen. Eoccone menar at de tjena

til at fä mycket båttre hälla kräket faft vid fi-

fken. Strax nedan om dem på Bolen har Boc-
coNE, fom han menar, funnit en lus littnnde,

men den befkrifning han gifver darpa, fyncs
tydeligen vifa at det varit en Skaggkoppa (kila-

nus). Säledes har man et nytt bevis at det

ena kräket kan vara anvuxet på det andra utan
at jufl därföre vara blodfugare, fom icke heher
Skåggkopporna åro. A ym.fe fidor om Strål-

fäftet fitta en myckenhet Strålar^ men åro to-
reliålde fmala fom et tagel: fälcdes fvnas de
fvärligen hafva nägra Djurbågare; til åtventyrs
finnas de dock imellan StrMarne åtminfl;.Mic vid
deras Fäfte. Hvad fom äiuiu fy nes t\if\ eiak-

tigt rörande denna Sjöpenna, blifver närmare
nedanförc uplylt och-hafvct af cn och annan
art, fom med denna har nog öfvercnsilänunelfe.

3 Sjopennor vied janitgacndc och mi/ckct

fnial Stam,

§. 23. N:o 8. Pir.-SjÖPEXxA (Pexnatula
<':igirt^7): Bolen triud och jLit. SnSlfS/ler pa fpet^
fcn najlan tvärhugget och turgot bart: StViilarnc glcft
jlaliU Oih fmale jom ct tagel

^
Djurhagarue - - -

VON Lixxtr liar funnit denna Sjdpenn.a ^ncdt

llttan-
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fittande anfåftad pa Gj/cklare- Qvabban (Lophius

Hiftrio) från China, formodeligen bakiit vänd
genom Qyabbans ftåndiga fimniande eller fart

framåt, hvarföre ock denna Sjöpenna mäft våi

fåfta fig in i hullet. Således, jåmfördt med
hvad om Klang- SJopennan blifvit fagdt (§. 22)5

följer ej vidare, än at Pil-Sjöpennan endall nju-

ter hemvift och fri fl^juts af Qv^abban. Pal-

las har icke gerna kunnat finna fig däri, at

anfe denna fåfom en Sjöpenna; men O. Mul-
ler har fä litet tviflat dårpä, at han hållit före

den famma vara en outvuxen ^trS- Sjopenna
^

om hvilken nedanföre fl^all berättas. Til lift-

nåmnde gifsning finner jag likväl icke anled-

ning at ftyrka, dels i anfeende til deffe bägge

Sjöpennors aflägfne födelfeort, dels emedan vi

hafve et fä godt äfyna vittne fom v. Linnc,

och därjämte nog tydeligen ätflulde tekningar:

fkulle man giffa, vore mera anledning at anfe

Pil -Sjöpennan fåfom en outvuxen aftcomma ef-

ter Klang- Sjöpennan»

§. 24. Pil-Sjöpennan år afritad och korte-

ligen befl^rifven i v. Linncs Amoen. 4, p. 257.

t 3. £ 3, under namn af P. Sagitta rachi apice

nuda; men i S. N. XII. p. 1322^ kallas den P,

Sagitta ftirpe filiformi^ racbi utrinqve approxi-

niate pennata apice nudo. Under det af von
LiNNe gifne namn haiva äfven Ellis Aå,
Angl. 53. p. 433. t. 20. f. r6. och Stat. Mul-
ler. L. N. S. 6. 2. p. 890. t. 35. f. 6, uptagit

den åfven med tyflca namnet Ffdlfader. Myc-
ket brifter ännu i kunfkapen om denna Sjö-

penna, ehuru den til äfventyrs icke torde va-

ra fållfyr t i flora verldshafvet ibland Sargazo.
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Tils vidare underrättelfe ingär, finner jag for

niia del fäkraft at kalla den Pennatula Sagitta:

ftipite tereti Icevi, Rachi apice fubtruncata nu-
diufcula^ Radiis patentibus fetaceis, Calyculis--
- - Des längd lär föga gä öfver en turn , och
den liknar närmad en fjådrad Pil utan hullin-

gar. Ar öfv^er alt flat, Bolen knapt få tjock

fom en dufvepenna och längre än Strälfäilct.

Öfre fpetfen af det fednare år nägot trubbig:

kan vara möjeligt at den blifvit atbruten; men
fynes dock i mycket fkilja fig ifrån Saf-Sjopeu'

7ian^ Om hvilken nedanfore. Stat. Mullkr
iår hafva ment at Pil-Sjöpennan vore dtn famma
med RuMPHS Sagitta ( § , 15.) men därtil år ej

mer anledning än namnens likhet.

§. 25. N:0 9. ToGH-SjÖPENXA (P. Jun-
cea): Bolen mjuk och ijietmafk-iik; Ijadcrf^jlet med
en a ynife Jidor längs at gående frans ^ fom Jned t

ivårsöfver ar Jkrynkliga djurhagarnc liknande JinS

knflar.

Amboinifka hafvet ocli gyttjiig botten är den-

na Sjöpennas hem.vill. Rumph har efter lin

tids ljus befl^rifvit den f-i val i fin Rar, Kamm.
t. c. 36. fom ock förmodcligen ment det fam-

ma i iit Herb. 6. p. 256, under namn af Sagit-

ta marina alba. Stambenen af deffa Sjopennor
fäftade pä et klippftycke, äro teknade hos Se-

BA Thef. 3. t. 114. f. 2, med en orätt benäm-
ning af Palmjuncus miarinus albns Ru>iphii.

Pallas Zooph. p. 371, nämner denna Sjöpenna

P. Jnncca limplcx linearis rhachi truncata, ru-

gis dillichis transverfis polypiferis. jag torde

lä faga P. Jipicca: Stipite moili vcrmiformij Ra-
chi lineari utrinqve laciniata, laciniis rugulis

obliqvc transveriib, Calyculis noduiifonr.ibus.
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Den häller ofta 2 fots långd, ehuru den år

foga tjockare nederft ån et lillfinger : federme-

ra^affmalnar den pä Stralfåftet til et halmllrås

tjocklek och mot öfra ändan fom en fmal träd ^

til fafgen hvit och nederft köttfärgad, men de

få kallade franfar eller fjädren af en blandad röd,

gul och hvit färg. Det fom utgör Bolcn hr ej

längre än 5 til 6 tum, något itryncklig och
platt, med hvilken i anfeende til lin. blöthet,

Strö-Sjöpennan kan draga ihop fig ned i hafs-

botn och åter utfträcka fig. Rumph liknar

Fjädern vid franfar och ätven vid de fmala

långa Maccafarfiie Standarer. Men ofelbart lä-

rer han ej i akttagit at Stiålarne varit ätfldlde

faft de legat få tätt ihop och pä hvarandra, at

de tilfammantagne ä hvarje fida liknat en
frans, helft dä de ur vatnet blifvit uptagne och
fammanfallne ; han fäger ockfä fjelf, bowen va-

ter verfleufen ftraks de franjen, aan de zyde
hangende dat man ze niet meer bekennen kan,

Stamhenet fom år nåftan fmalt fom et tagel, har
med fm öfra tvära ända varit bart eller utan
beklädning: til äfventyrs händelfe-vis utdraget,

fom ej fållan händer med andra Sjöpennor i

fynaerhet dä de illa handteras eller dä de för-

lie Stam-kräken utdödt ( §. S-)-, hvarföre ock
fä ftor del af Bolen nedantil varit tom eller utan
ben och mafkformig. Ehuru Rumph uptagit

väl hundrade, har han dock icke märkt den
hafva någon brännande egenO^ap. Pä Maiaiil^a

fkola de nämnas AUang-laut.

§. 26. N:o 10. SxRä- Sjöpenna (Penna-
TULA mirahilis): Bolcn kort och a ymfc fidor Sagkru-

Jig ; ^tralfaftn aftägande och fmalt fom cn tråd^

Z 4 Strå-
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Stralarjic fran himrandra ftSirnde v^Qyclvis y djur-

bagarnc trlnde och andan med fina taggar.

Denna vackra Sjopenna horer åfven iLland

Svenfka djur, fäfom bcfintelig i norra verlds-

hat v et och tillika vid Sven (ka Uran der dar'

fiådes. Den {kil ockfå vara fiifinen i An-:eri-

ca vid Porto Bcllo, där man fatt en Sjopeiir.a

foni hållit den invecklad imellan fina arm-Krå-
lar. Von Linnc har med denPia Sjopenna
pryd t M. R. AD. i'R. i. p. 96. t. 19. f. 4, under
namn af Polypus niimbilif elier undar - Poljptn y

men tekningen är mycket ofulikomiig. L ti

Amoen. 4. p. 257 heter den Fennatula mirjbi-

Hs, i Fn. 2. n. 2261 p. yiiiraklis ftiype fiiitor-

ird, pinn's hinatis peclinatis rcmotis dirtiche

alternis^ och i S N. XIL p. 1323 Pennat^jh nd-

rabilis jlirpe filiformi, rachi diUiche pennrta
pinnis lunatis rcmotis alternis. Eii.is Acl.

Angl. 53. t. 20. f. 17. p. 433, fager P. fnirahlis

iimplex alba, cnlycuUs recurvis alternis oclo-

dentatis. Meu O. Muller, fom betraktat den-
na Sjöpenna lefvande, har i des ZooL i.

23. t. II. gifvit både den fkonalie ritning och
äfvcn god befkritning, under uylsnamiidc i

N. gifne benämning, jamvål i fin Prodr. n..

5074. Le SKE /Inf. Gr, I. p. 552, kallar den die

\i underIkar^ ScefcdMr : ,,der Staiu fadeniårmig, der

^Sclialt nach zwo. Scircn gcfafcrt^ die paiera

,>n.ondformig, abllehcnd uiu-1 abvechfcind. Pios

Stat, Mullek 'L. .N, S. 6. 2. p. 81)9. t. 35. L
5. h.etcr den die fl-hifcdcr, Jao, uKiiar den bor
tiami^as PennatuU ndr^brlii : ftipite Ixvi, utrin-.

c\e rcvrub?ia; Rachi Hntv^vi 3ttci;uata> Radils

lefiiotis nli;ernis> ccdyctdis terctibus apice fe-

f(^fo - fi'.i'>.>(i> P5 ^)anf!^a heter dc:\ <:ruue
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^. 27. Stra- Sjopennans långd ar funnen

ihtw 3 och anda tii 16 tum; de Itorfta åro ne-

deiil knrpt fä tjocka fom en (laifpenna, ta^^a

belrändigt af och fluta fig i den finafte fpets,

fora til någon del vifar ftambenet blottadt och
bart, til f^^i^rgcn åro de ro dg u la. Boleii, eller ne-

dra andan lår foga hälla en tum i iångd in-

n':n Strälarne börja, den är rundad i ändan och
a ynife fidor nog djupt fågkrufig. Stralarns^

nog blöte eller gele-aktige, utgöra et antal af

60 - 70 ä hvarje lida, jfittande rymligt icke midt
emot hvarandra utan vexelvisj de nederife jo^

j2 äro mycket ^mä fåfom Snnu outvuxne 5 men
ftdermera åro alle öirige af lika långd, vid pafs

I tum länga och mycket krökte eller halfmän»

like. Långs kanten af hvarje utvuxen Stråle

befinnas vanligen 8 djurhagarc^ med hvar fit

kväk eller des ytteriia del? fom år kafvel-rund

och förfedd med 8 armar. Deffa Sjöpennor
iinnas fäftade flera tilfammans med nedra ändan
i lerig hafsbota, O. Muller tillägger åfven

uttryckligen, at omöjeligt fynes det de fluille

kunna fritt röra iig i hafvet eller limma. Dä
de lei vande uptagas utur vatnet, fe de ut fä-

fom en flemmig kött-tråd eller flicka, men läg-

gas de genart i vatn, fer man Strålarne upre»

fas och kraken framkomma med utflagne ar-

lirar,

§, 1%. N;o II. RÖR-S]ÖPENNA (Penna-
TULA Arundinacca): Stammen fyyfidig jmal och

lajigjirakt ; Stralarm y hcflående af mfammc^ och kaf*

velrundc djiirbigarc ^ tatt jlald'j och fijclkade.

Ar funnen i liafvet vid Norrige och korte-

ligeu beflaifvea af Fabricxus i des Reife p.

^ 5 349
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349 under namn af Pennatula qvadra7iptlarif

Itirpe qvadranguio longiflirno. Men fom an-

dre arter gifvas hviike åfven aro fyrfidige, fS

har jag trott den kunde kallas Pennatula Arun-

dinacea: ftirpe qvadrangula lineari elongata j Ra-

diis, e Calyculis folitariis cylindricis, ftipitatis

confertis. Sanningen at fåga, år den dock än-

nu ej få bekant at man kan upgifva de båfta

kännetekn. Den häller hela 2 alnar i långd,

fmal och anda igenom fyralidig. Strålarne el-

ler egenteligen ctjurbagamc /ixo fmä
,
uprått ftä-

ende^ trinde och rörformige, lutande på en

fmal ftjelk hvarfore de ock låtteligen afFalla

eiler afltötas; de åro ftalde både ä ymfe lidor

och åfven pä bukfidan af Strälfållet fom ofver-

alt därmed nåftan år betäckt. Bokn år utan

djurbågare, i ändan föreftällande en rund blä-

fa, fom man fagt, formodeligen liknelfe-vis,

vara fylld med blod når Sjöpennan år lefvan-

de, men nu torkad befanns den vara hoptryckt

och i ändan fl^Slig, til et tekn at den åfven

varit anfåftad.

29. N:o 12. Sår-SjÖPEXxA (Penvatu-
LA ^cirpcii): Bo 101 kort ^ trind och njgot tjock

^

rtraljdjict nftagande och Uiifuin fmalt Jon cn tVifd ;

Strnlurnc^ bcjltundc nf cnfamvic men ganjka tatt

fattc ofijclkadc d:'n-hjga}'c af agnlik fammanfatt'

ning^ a ena fidan ftdUic.

Den ll^al h'nnas i l^ora verldshafvct, och

år endall korteligcn bcflu-ifvcn af Pallas Zooph.

p. 572 under namn af Pennatula SVir^c^^ iimplox

iinc:tvi attcnnata . raclu tcreti altero lateic po-

ivpifcra. Jag kallar den Pennatula S^irpca:

Stipitc brcvlj tercti crnliiuiculo ^ Fvachi iincari

atte-
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attenuata, Radiis, e calyculis paleaceis feflili-

bus coniertiffiiiiisj fecundis. Håller halfannan

fot i längd, och år Straifajlct mycket längre

än Bolen. Staiubcnet år triadt, aftagande och
något böjeligt. Man finner håraf, at denne

art är niärkcligen lliild ifrSn föregående, där-

igenom at den år trind och at den åger oftjel-

kade Strålar eller djurbagare hvilka alla fitta ät

en lida vände.

§. 30. N:o 13. Spröt-Sjopenna (Pen»
NATULA /tntcnnina) : Stamnmi langfiräckt något af-

tagmide och fyrfidig^ Stralfäftet msd Strålar befta-

ende allena af enfamme men tatt fatte oftjelkaäe

djurbagare^ a ma fidan fidlde,

Uppehäiler lig i medelhafvet och är i den
uplyllare verlden förft bekant gjord genom
BoHADSGH See Th. p. gr. 102. t. 9. f. 4. 5, foni

kallat den dis rothUchc Scefedcr ohne flof^federn^

„n3it fiihlfaden welche aiif dem Stamme cies kör -

,5pers liegen." Men af de Italienlka Fifkare

var den dock långt förut känd under namnet
Penna del Pefce Pavone, emedan de anfågo den
fäfom någon lem af fifken Pafogel Snjltran (Lvl-

brus Pavo): kan banda efterfom de ftundom
fett denna Sjöpenna därvid anfällad, likafonri

redan om 2:ne andra Sjöpennor blifvit fagdt

( §. §, 20. 23. ) Ellis uptog den af Bohadsch
gifne ritningen i Aér. Angl. 53. p. 431. t. 20.

f. 4, tillika med Itaiienfl^a namnet the Pen of
Peacock Filh, Has Pallas Zooph. p. 327 he-

ter den Pennatula ^i^^^r//;/^?//^^ fimplex, rachi

qvadrangulari, altero latere polypifera. Af v. Lin-
Ne S. N- Xn. p. 1323. har den fått namnet P.

Antennina IHrpe fubtetragona fetiformi hinc pin-

nat^
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iiata, flofculis confertis. Med famma narr.n

cch det tyH^a Borflenfcder år den jämväl up-

tagea at Stat. Muller L. N. S. 6. 2. p. 890.

t. 35. f. 7. jag kallar den ockfS Pennatuia y^';/-

tennina: Stirpe elongato fubattenuato qvadrangu-

larij Rachi Radiis^ e calyculis fcffiiibus confer-

tis 5 feciindis.

Sprot-fjopennan hinner anda til 3 fots längd,

hvaraf Boleri åger vid pafs en åttonde del och 3

nedra andan trubbigt rundad. Den år där icke

tjockare ån en gås-penna, fmalnar något jåmt
af Strahåftet ntlöre och anda igenom fyrlidig.

BoHADSCH fom endall fett den uptorkad, för-

modar därföre at den leivande och fylld med
fina våtfkor, är trind, fom dock ånnu är gifs-

riing dock icke aldeles otrolig. Til fa-gcn år

den ofveralt gulaktig med fmil rödaktiga vår-

tor eller prickar befatt. Stralarne eller rätteli-

gen djurbdgarm ^ hvilke omgifva Sträliåliet pä
tre iidor i niigot fran hvarandra fnedt llålde ra-

der, och 5 i hvarje rad, utgöra tilfammans et

antal af 131 o. De äro kafvel-runde och inne-

fatta hvar lit krnk forledt med 8 armar, fom
med ganfl^a fmä knutar eller vårtor åro bellröd-

de. DelTe armar har Botl\dsch fett oindragne,

ånflu')nt kraken varit dodc. Stambenet år nä-

llan få långt fom fjcltva Sjopennan, gråhvitt,

lyrafidigt, hujeligt och likfom l)ell::ende ar

famrnanlatte trådar, men dock fä loil at det

kan riFvas fåfom v(^re det en af mjöl förenad

malTa; åger ingen fmak och knallrar imeilan

tänderna. Med lina oibjelkade och åt et håll

\ ande d jurhågare, tormodeligen ockia med lin

fyi tidiga ilam, fluljer lig fuilkomligen denna
bjopcnna inan UC-i-ojopcnnan. ^. 32.
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§. 32. N:o 14. Stjern-Sjopénna (Pen-

KATULA Stellifera) : Stammm triud och nog fnial

;

Stralfafiet g(inj\a kort med jiraiar^ hftacnäe al-

lena af enfamnu trinde och mucdelbar Iig^'n anfafia-

de djurbagare franjliildt och vcx-dvis a jfujc fi-

dor fialdc.

Denna niårkeliga Sjöpenna har O. Miii.tER

iiptåckt iiäende pa gyttjebotn v^d de Norlke
llraiider. i iarnnia Författares Prvodr. N:o 3076
och Zool. T. p. 88- heter den Pcnnatula

Stellifera fimplex i^qvalis apicem verius poly-

pis Ibiitariis. För mera tydlighet 0^uli kallar

jag den Pennatuia Stellifera: Stirpe tereti teni-

uicLila, Rachi breviffimo; Radiis, e CaiycnlLs

cylindricis ibiitariis fellillbus l^evibus, remotis

aiternis. Den år til färgen ofver alt blek och
lär hSila omkring 3 tum i längd, tjock nåftaa

ofveralt fom en dufvepenna, men i nedra an-

dan tjockare och kolfiikt utvidgad , foreftäl-

lande både ut- och invändigt en liten fack.

Straifaflet hinner icke til en tums längd och
äger endaft 5 djurbågare, hvilke icke aldeies

intaga ofra andan af Stråifäftet fom år dar bart

och flutar fig med den fpetfiga och nakna an-

dan af Stambenet. Hvarje kräk år forfedt med
6 klangen af fmal lancettformig fkapnad famc
i kanten och pä inra eller öfra fidan llcrofiige

eller fägkrufige, förmodeligen af orfaker fom
i 25 $. åro anförde. Stambenet år flått och hvitt,

något litet bogdt och å bagge åndar affmalnadt.

När denna Sjöpenna uptages , do kraken ge-

naft fedan de famlat fina annars utllagne klan-

gen tilhopa men indragit dem föga mårkeli-

gen. Inom defia kråk finnes en gulaktig och
flemaktig våtQ^a, fom til åfvcntyrs utgör de-
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ras orcnlighet. Muller år af den tanke, åf-

ven hvad denne art beträffar, at den icke na-

turligcn kan fimma i hafvet.

^ '^^^^^<^'^^^^

Aviinårkningar ofht Hcrbarkr, och

deras Jkadandc af Infe^er

;

edan ifrSn åldie tider hafva Botanifierné
•-^ börjat uptorka orter, och torvara dem pä
papper, tör at därigenom, likfom i en bok, lä-

fa fjeltVa naturen och med et ogneksft betrak-

ta de örter, fom vidt omkring butvit famlade^

ofta hämtade frän fiera veridsdelar. En fam-

iing af födana torra örter, har fatt namn af

Herbarium. Man inlägger den råa örten i en
bok, där hon Undrigt pråfTas under det hon
torkas, hvarigenom hon federmera med behån-

dighet kan upklifkas pä papper. De Sllle Her-

barier, hvarom vi hatve kunfkap, voro inrätta-

de fom böcker, med en /tyf perma pä, och
igenbimdos med band. De beftodo at rent pap-

per, livarpå örien var iadad, gemenhgen med
cn p-ikhltrad pappers rimfa, hvarpå örtens

namn var ikrifvet. Ofta lågo flera farfluldta

örter p.^ en pagina. Men fedan fyllematici

upkommit, fom p3 et ordenthgt fatt indelat

örterna efter fina riktiga lk"gtftnpcr, och fedan

flera n\iijaktiga fyflemer blifvit upfundne, fa

hafva vära Herbaner fått et aniiat utiecnde.

Man lägger nu hvar ört firfl\ildt pä fitt blad

Af

P. k BERGIUS.

pap



papper, pa det man med vighet mä kunna
iågga lin örte-famling efter hvilket Syllenunaa
behagar. Man faltiimmar nu hela orten Vid
papperet, antingen med Gummi Tragacant, el-

ler med Husbiås och Lirn. Mange benjmma
vegetabiiiilia limmet, eller Tragacanthen, frani-

for det animaliil^a, efter det mindre angripes

af Infeéler, och ej fmetar papperet fa mycket
fom draglim. Andre äter välja helh'e Hiisblås

eller dragliai, fedan de funnit avt Tragacanthen
med tiden lofsnar och fiåpper orten

, hvarige-

nom hon ofta kan ftadas medelfl: fönderbryt-
ning. Deffe tro fig med Coloquint, fom un-
der limmets kokning tillägges, helt och hål-

let kunna förekomma den olägenhet animaliil-a

iimmet har, at begårligen åtas af infefier. Men
huru föga betydelig denne hjelp år, fär hvar-
je örte-famlare årligen erfara, med det han
finner litt Herbarium aldeles upfråtas, fä framt
han ej flitigt värdar det famma, och at maien
ingalunda ftonar de örter, fom med coloquint
blandningen blifvit inklillrade. Jag bör dock
icke lägga hela fkulden af Herbariers föritö-

rande utaf mal, uppä limmet enfamt , fedan jag

fä ofta funnit mal upfråta aldeles löfa örter,

fom pä papper i convoluter ohmmade Wifvit
iiplagde, och någon tid legat llillaj men ingea
tvifvel år dock, at ju animalifi^a limmet i Her-
bärier i fin män bidrager at ditlåcka Infeéter.

Vid lediga f!:under har jag fom oftaft genom»
gStt det Herbarium jag famlat, och fom i fina

Mp år inneflutet. Med grämelfe har jag ibland

fått fe huru målen fkadat en och annan rar

och fålifynt'ört. Jag har vid defla tilfällen.

gjort
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gjort ITiina anmärkningar härofver^ och torde

jag tor Kongl. Acacieniicn få frami.tgga cicm.

Trenne Infeåer i fynnerhet åro det fom egen-

teli!:^en fkada vara Herbarier^ ncini. Ptinns F'jr,

Derniciles mollis och Thern:es pulfatorir.s.

Ptiniis Fur år lynncrligen^ begiiven på kliilcr

och Limo och jagminr.es ännu den bittra s:!a-

gau framledne Secreteraren Wargext in 01 ta

för mig utgot ofver denna Infect, Ibm ia myc-

ket forllorde Kongl. Academiens vackra *Bi-

blicthek på Obfervatorium, nieri det han up^;t

permarna, ja fjeU\ a ryggarna på böckerna, dår

iimnin-en varit pafatt. Jag gaf det rådet :.C

låta elHa Bibiiotheket, efter jag afnrSnga års

forfarenhct utrönt, at Ptinus Tur icke val trif-

ves i eldade och tona rum, fiå hans ba/la ele»

nient år en fuktig kyla; hvarföre ock min

bokfamling, fom förvaras uti eldade rum, aldrig

på något fatt lidit af denna fiende. Thermes

finnes*^ ej til någon myckenhet i Herbariun]

,

vintertideli, dä det liar i kallrum j men hela

Ibmmaren öfver år denna lilla Inled däremot

fä mycket mera fynbar. Jag tvillade långe på,

om et få litet och vekt kräk kunde förmå gö-

ra någon fl\ada; men jag har ledermera tått

erfara, at han upfråter de fina petala, (om åro

på en del växter, då de åro kllilrade pä papper

och ligga utbredde. Men af alla gör ingen

ilörrc iorfiörelfc ån Dcrmeftes mollis. Jag har

ej m.åikt at han peifonligen fjdf åter pS örter-

na, utan han lägger på dem fina agg, h vilka

utkläckas til fmä larver, fom iråta och för-

ftöra alt hvad dc öfverkomma. DeiTe larver

aro hvita, tjocka och trubbiga, fint fmc^ihariga,

och ligga altid ihoprulladc, fä at dc dä fe klot-

nmde
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runde ut, Pcora Ibm fenapsfro; de kunna dock
utftråcka fig. Dä man finner en ört hvarpå

han år, och man flår pappers -bladet y hvarpa
orten år kiiftrad, pä tväran mot et annat papper

fom ligger på bordet, fä nedtaller genall et

mörkt pulver^ formodeligen larvens excremen-
ter, och därjemte nedfaller åfven fjelfvä larven^

lom dä kan dödas. Fä detta fått kan man med
vighet renfa fit Herbarium. Under flarkafle

vinterkölden har jag fållan funnit nägon lef-

vande Dermefces , dä Herbarium förvarats i

oeldadt rum, utan måfl: larver, hvilka jag med
förundran fedt kunna uthärda den ilrångafie

köld, ty dä jag de kailähe vinterdagarna, dä
Thermometern flod under 20 grader från frys-

punäen^ renfade Herbarium, fann j^g larver af

atilvillig ftorlek, alla frifka och frätande. Pha-

langium cancroides förekommer ock ibland i

örteiamlingar j men han gör aldeles ingen ila-

da^ .utan han år tvärtom nyttig, efter han är

et; verkeligt rofdjur tör de äfvannåmde Ther-
mes-lofferi. - r

Vid det jag genomgått mitt Herbäriumj har

jag funnit at viffa örteflägter ej röras af malen^

fåfom Calamartay Grdmina^ Tripe^äloide^^^ Fiiucfy

Mujci er Åigis, Åfven fä ätas ej frutices & ar-

bores, fom hafva folia coriacea & firma^ fårde-

ies de fom åro glatta
j

ej heller de fom hafvä

folia acerofa, fäfom Protes ^ Brunise, Diofm^e,

Eric^, Vaccinia, Royenae^ m* fl* Pä Afpcrifo^

lia finnas de fållfynt, hvarföre man ej gerna

träffar dem på Myofotis, Anchufa^ Onofma^
fl.? ej pä Stellat.t^ fäfom Rubia, Afperula,

GaUum; ej pä Prsct^^ fåforh Primula, Androlace,

Diapenfia, Dodecatheon; ej på Carj/o^hjUd, il-

A a fom



3o6 1786. Nov. Dec.

fom Dianthus, Silene, Velezia, Gypfophila,

Cucubalus, Lychnis, Arenaria, Scleranthus, Loet-

lingia, m. fl. Jag har aldrig funnit någon mal

pä Refedse genus. Ehuru Iris, Morsea, Wachen-
dorfia och Gladiolus åtes, fä har jag dock aldrig

funnit något fporr til åtning pä Jxia, Dilatris.

De flåfte Hexandrifter åro gemenligen ororde,

få at man ej en gäng pä Afparagi fpecies fin-

ner någon mal. Om den håndelfevis ditkom-

mer, pä någon af denna clafs, fä år det endaft

pä ftjelkarna; men hela Lilii genus gör et un-

dantag, ty det åtes med begärkghet. Umbellatét

åtas ej pa annat fått, ån på Caules och Petioli,

o. f. v. Men det jag mält undrat pä, är at må-
len ej fkonar de måft förgiftiga växter, de nar-

cotifl^e, och en del helt båfka. Således har jag

funnit Pifcidia Erythrina, Ceftrum venenatnm,
Euphorbia, Nerium, Oenanthe, Afclepias fyri-

aca, Atropa Belladonna, Hyofcyanius niger, och
inånga andra af Plant^e luridic^ mycket ätne.

Jag trodde at vattuväxter fliulle vara fria ifrån

at fl^adas af denna ohyra, h vilket ock i det

jnäfta intråflfarj men jag fann dock Aponoge-
ton dilhchyum och Orontium aquaticum hår-

af fråtne. Då jag nu fer huru förgittiga örter

af målen upatas, 1^ undrar jag ej pä at Papilin--

7iacea^ Pomacete, Siliqvojx och Scfniflo/culojd ^ fä

begårligen af mafl^arna åtas, efter deffe ordines
få af mennillor fom quadrupedia åro efculenta.

Af denna oriak angripes ock Tropxolum, ef-

ter hon til fmaken liknar KralTe. Cynara Sco-
lymus har varit en af de fvårafte at confervera
fri friin mal. Sjelfve Fungi åro ej frie för den-
na ohyra, fednrk-de i Herbarium blifvit inlag-

de, i fynnerhet Agarici och Phalli.

Min
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Men iiu upkommer hös mig en hufvudfa*

kelig fräga ät befvara, huru man båft mä kun*
na freda fina Herbärier ifrån denna Ckadeliga

ohyra. De fläfte Botanlfter hafva i alla tider

budit til at upfinna påliteliga medei häremotj
fedan de med harm fått årfara den ftölrä fkada

deffa kråk kunnat tilfoga deras ålfkade famlin-*

gar. Jag bekänner at denna tinderfökning i

mänga år varit åmne för min upmärkfamhet.
Men af alla medel, har jag ej funnit något fä*

ktare^ ån at tidt och ofta bläddra i örtefamlin-

gen, hvarigenom jag ock vunnit åtn forman^
at jag gjordt mig mera bekant med mina orter.

Men Åmbets göromäl och andra fyflor, äkom*.

men fjukdom, landtrefor , famt flere mötande
omftändigheter, kunna ibland tilftöta, til fädan

betydlighet, at vården öfver Herbarium under*
tiden får ftä bak efter, och i fädan händelfe vo-
re det för en famlare af flor vigt, at kunn^
förfåkrä fm famling. Många tilftyrka atiHei:-

bärium inlägga Campheft, Oleum Cajeput, el*

ler något annat fom luktar ftarkt Jag har ej

underlåtit at verkfiålla dét> men jag har härvid
fållan funnit min fulla räkning, ty Camphert
och Oleum Cajeput hafva ej verkat pä larver-

na, hvilka likafullt lefvat och frätitj de hafva

blott til en del förmått bortköra Thermes;
hvartil kommer

j>
at deffe droguer, 0fom myc*

ket flygtigCi, ej långe ftä bi innan de förflugit,

hvarföre de mSfte recrut^ras, hvilket i längden
faller fig nog koftfamt. Långt båttre har en
blandning flagit an^ fom jag gjort af feminä
Sabadilli 2 delar, och i del Affa foetida, ftétte

til et pulver. Jag har tyckt mig häraf hafva

funnit en verkelig nytta, dä jag öfver inklillra^

Ä a 2



jog 1786. 0&, N'öv. Bec.

de orten ftrött en nypa håraf, hvilken fä län-

ge conferverat orten , fom pulvret kunnat bi-

behålla fm liiktj men den forR-agas n^.ed riden^

ja förloras aldeles, äfven fom pulvret affaller,

dä rnan bläddrar i Herbarium-, hvarföre man då

å nyo bör päih\6 pulver, hvilket ockia i läng-

den faller fig kolliamt) då man har et någor-
lunda ftort Herbarium, jag har ciårfore budit

til at utfinna andra utvägar, tagne af Infecier-

nas -egen natur och hushållning. Ftinns Fur
har jag, fom åFvanföre anmärkt år, funnit vaa->

trifvas uti eldade och varma rum, hvilket öckr

guller om Dermeftes mollis. Då iag fa becivåm-
iigen bodde, at min ortefamling tick rum i ea
kammare fom dageligen eldades, få var dtt myc-
ket fållan jag fann nägon mal fl^ada orterna.

Således blir det et af de allmänna medel jag vill

upgifva, nemligen at förvara iit Herbaiiiim,

vintern ofver, i et eldadt rum, nåra vid kakel-

ugnen. Men om fådant ei låter lig göra, utaa

famlingen må.^e flå i kalirum, fä iörckon-m.er

då et annat fått til des conferverande, i det

kryparne under ftrangalle vinterkolaen i det

maila dö bort. Om man då, en eller tvånne

gångor, midt i vintren, rcniar llt Herbarium,

och dymedelfl befriar det Iran larverna, få af-

bryter man liela afvelen tor nåila år. Men pä
det fådant med all fåkerhet må fkc, få böra

örteikåpen flå på et tritt flälle, litet ifrån våg-

gen, något uplyftade på tina fötter, på det man
med all beqvämlighet dageligen ma kunna fopa

under och omkring dcmj hvartil kommer, at

iOnllerna til runimet fommartiden böra dageli-

gen öpnas, och friik luft inflåppns, ja ock at

det fär imellan ät bläfa igenom rummet, dar fam-

lingen
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lingen ftSr, pä det all fmitta utifrån iifom flcä-

pen måtte genom renlighet och fnygghet före»

kommasj ty om detta förfumnias, fä kunna
deffa fedekråk trånga fig in i fldpen, och där

iågga fina agg, ehuru tiiräckeligen man bort-

piockat larverna vid famlingens rengörande.

Förliktigheten fordrar ock at man Vär och
Höft äfven genomblåddrar och rengör fin 6r-
tefamling. Följer man denna enkla upgift no-
ga 5 fä kan man vara fåker om fred i fina.or-

teftåp ifrän deffa nämnde fkadedjur. De gam-
les Herbarier, fom voro inbundne fSfom böc-
ker, blefvo fä hSrdt famm.anbundne, at Infeéler-

iie ej kunde inkrypa, hvarföre de ej fordrade

mycken Ikötfei och ans. Jag har budit til med
täta Mp at vinna famma genvåg, men ehuru
de bllle Snickare dem förfärdigat åt mig 5 har
jag dock aldrig vunnit mitt ändamål pä detta

fått, ty ftäpen hafva ej kunnat blifva fä tåta,

at ju fnfecterne ändock inkommit. En hufvud-
fakelig förfiktighet vid örternas inklifirande,

den jag hädanefter nyttjar, bör jag ock tillag»-

ga, fom däruti beftär, at fil hvart qvarter Lim
tiliägges en fcrupcl mercurius corroiivus albus,

hvarigenom jag vantar den förman, at Infeder-

na härigenom (kola dödas^ i famma män fom
de fråta.

A a 5
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Fbrfbk, til befkrifning pa et fitjtt Genus
bland Infederna, fom kunde kallas

Serropalplsj
af

CARL N. HELLENIUS,

\7id upftällningen af de Infefter, ibm i fecl-

^ nare åren blifvit här i Finland famlade,

och af mina vänner tid efter annan mig tilfån-

de, träffade jag nyligen en Skalbagge, hvilken

i min tanke, til fina egenteliga iläljemärken

nåppligen af någon torde vara beflNrifven. At
vinna» få mycket möjeligt vore, ljus i detta In-

fefts Natural-Hiflorie, har jag federmera efter-

frågat och fokt det famma hos alla af mig hår

i landet kände Infeél-famlare ; men oaktadt det-

ta mitt bemödande, ej kunnat få kun^l^ap om
flera än 2:ne exemplar af detta yrfä; det ena

taget pä Runfala 6 hår vid Staden af Medicinte

Studiofus Ulric Pryss, det andra i Birkaia

Socken uti Björneborgs Lnn af Herr Capitaine

Christer Ludvig JäcERSKÖLD, hvilken med
en fällfynt upmärkfamhet pä mångfaldigt fått

riktar vår Infeél-kunfkap. Vid dcffa bägge

hafva upfinnarena icke heller gjordt annan an-

märkning, än at Infedet Höftetiden emot at-

toneix blifvit träffadt pS väggar af gamla trä-

hus , fom bäde af luften och yrfä bcfunr.its

ganf[<a mycket fludade. Det mälla och utan

all motfägelfe det vigrigafte af detta kräks

Hiflorie, fäfom des förvandling, lefnadsart med
mera, år väl fäledes ännu förborgadt; men hu-

ru mänge äro de af denna djurtlock, om hvil-

ka vi icke äro tvungne at fora famma klagan?
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Pä det likvål något om denna hit intils åtmin-

ftone för mig okände och hår i landet fållfyn^

ta Infeét, tU Entomologernes framtida forfkning

mätte finnas utredt; har jag anfett mig förbun-

den til Kongt Academiens granfkning öfver-

fända den befkrifning jag öfver detfamma for-

fattat pä det fpräk, hvilket Infeél-kännare fäfom
til fädana tjenligaft antagit; til hvilken jag får

bifoga ej allenaft et ofkadt exemplar af fjelfva

kräket, utan ock en få noggran tekning, fom
jag möjeligen kunnat åftadkomma,

Defcriptio,

Caput a thorace exceptum, ovatum, inflcxum,

Iseve.

Oculi laterales, fimplices, oblongi.

Antema corpore breviores, fetacese, unde-
cim articulatae: articulo fecundo mini-

mo, globofoj reliqvis laabconicis, fub^-
qvalibus.

Palpi qvatuor inseqyales.

Anteviores longioresi, profunde ferrati, qva-

driarticulati: articulo ultimo maximo,
truncato, compreffo, apice excavato pa-

telliformi.

Pofieriores triarticulati, fubclavati.

Labium integrum, hirfutum.
MaxilU arcuat^e, liberoe.

Thorax tomentofus, punélttus, antice con-
vexus, poftice depreffiufculus, marginatus,
angulo utrinqve prominente fubdentatus.

Scutdlum ovatairi.

Sterntim abbreviatum, integrum.

Abbomen longitudine elytrorum, acuminatum

A a 4 Ely 1 RA
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EiYTRA tomentofa, ftriis decem longituc!inaiU

bus punctato-llriata.

pEDES folToriij femoribus comprefiis, tarfis qvii>

qvearticulatis ungve duplici.

Anteriores breviores: tibiis apice tridentatis.

Pofiici lonfTitudine iere corporis : tibiis

apice bilpinofis.

Co.lor fufcus vei obfcure ferrugineus^ pal-

poruiu & inieriorum partium omnium
diiution

Ma^/iirudo variat Major vix El aterem ater«

rimum juperat.

Metamorpho/is & viclus adhjc omnino
iateat.

Bland de Characterer, hvilka i denna bcilvrif-

ning torekonima-, år efrer mitt onidome
nnden at de Iråmre munfpröten (palpi ante-

norcs) den befynnerligafte. Den tråftas iiår

få egen och ovanlig, at den bland de fiera dif-

ferenti?e palporum, fom Entomologerne upräk-

na ej en gang blifvit nåmd '^}. At utiatta

p:dpi enlame, eller hvilken del det ock mat-
ta vara hos Infeclerna, fiifom den, hvars fkap-

nad aitid fäkert kunde beftåmma rämårken imel-

lan genera, anfer jag likväl vara utofvcr den
trånga kunfkap vi ännu age om naturens hiii^-

liallnir^^ med deiTa djur. Flera deras delar

böra nödvändigt granfluis och ledcnnera jfim-

toras

Se Fahrictt Pliiloroph. ?"r.tomoj\;p:;c;\ p. 42- <l.'.r-

cll Au^'tor, livars oiitrrottciii^a tlitvid iindLrroki'ii.i;cn

ia \A ;if dclVa fom ue '6fVig:\ til Irlcttcrnes Inhiu-
inenta clbaria lioraiuic delar ej noi;ramt kan erkän-

nas, upr.iki:.u* förniodelii^cn nopiViO ;n niigon tilfo-

rciic, alia til ranniia tid k-.nde ciiiVcrciitisc palnoiiiin,

utan i^t i»ämiu dcnua.
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foras med de famma hos andra tilförene kän-

de fpecies. Dä uptåcker man utan fårdeles

möda den likhet och fkilnad fom är delarne imtU
lan hos deffa fpecies, famt blifver i Hand fatt

at formera de fåkraile kännetecken för hela ge-

nus. Denna method hafva Bptanici folgt vid

upftållningen af fina genera bland växterna *

denfamme blifver ock i min tanke, vid all in*

delning uti Entomologien den pälitUgalte.

Infederne åro oftridigt ej mindre ån de än-

dra djuren af den allvifa Skaparen indelte uti

fina viffa och egna genera naturalia, hvilka

utan all motfägeiie böra tagas til grund för en
läker \)ch gagnelig ciaiiification, DelTa af nji-

turen fjelf otifakade genera tyckas egentligen

vara beilämde efter de fårfkilde förrättningar,

fom deffa djur til bcftridande blifvit älagde.

Det fyne^j altfä troligail at vi närmaft träffa pä
den ordning och den ked, med hvilken natu-

ren fammanfogat Infederna, famt tillika den
oryggligaile grund til deras indelnings om vi

därvid kunna följa den färfkilda byggnad, fom
förekommer uti de verktyg, niedeh^l hvilka

defia kråk likafom drifvas och retas, at med
lir. eget beftåad famt välgång förena den obrot-

lligafte exterlefnad af naturens för dem faftftål-

de lagar. Defla verktyg igenfinnas onekligen

uti Infeöernes organa fenforia, hvilka i följe

dåraf, efter min öfvertygelfe, vid generuni up-

ftälining forrjena all möjelig upmärkfam.het. En
fynlig fldlnad imellan infecfernaj uti fiiapnaden

af deras kånflolemm.ar kan ej annnt än utvifa

en lika märklig finijaktighet uti drift til och
urval af deras förrättningar m. m. och med
det famma til känna gifva en lika tydlig ftil*

A a 5 nad
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nad i anfeende til deras genera naturalia, At
åter med fullkomlig vifshet utmärka de delar,

hvilka hos Infeéterna tjena til kånflo • organer,

famt at fkaffa ofs noga begrepp om de famma

;

biifver väl ånnu för ofs ej möjeligt. Men vi

få ej härutinnan mera, ån vid all annan menfk-

lig kunfkap, vånta at flrax hinna til fullkom-

lighet. Flitigt anflålde underfökningar fkola

iiptäcka hvad af ofs i detta åmne framdeles kan
forftäs och begripas. Imediertid mälte vi ät-

nöja ofs med gifsningar, fom vinna trovärdig-

het i den män de mera eller mindre beityrkas

och uplyfas af obfervationer. Under detta

(kick af v är kunfl^ap om deffa djur blifva

jåmte ögonen, vid hvilka ganfka fä fldljaktig-

heter förekomma, antennerne och palpi de de-

lar hos Infederna, fom man, ätminftone med
ftorfta fl<en af fannolikhet, kan antaga för fen-

forii eller deras organa fenfus Och fedan

man genom upmärkfama rön trott fig uti

antennerna igenfinna något fom liknar lukten

hos de fuilkomhgare djuren, torde man åfven

äga hopp, at uti palpis träffa något, fom til nS-

gon del kunde fvara emot de andra af ols be-

griplige finnen , til exempel fmaken. Denna
gifsning år åtniinftone icke utan all rimlighet.

Ty haiva de Infeder, hvilka ej fått Lingvam
fpira-

•) Hvad Antennerna bcrr*if]';ir. l.^r f.idanr n.ippcligen

nu men\ kunnii af nägon Inlecl-k.innaro nekas : om
Palpi torde det v.il .uinn oj vara allm'uit medgifvct;
dock förmodar jag at ingen, fom tolgt Fabricu
iioggranhct uti undcrfokningen af deii*a delar, tor

kunna beitrida hans erfarenhet, enligt hvilken han
\]tan all tvekan förklarar dem for fenforii: Se des
Philof. Eiitomol. pag. 37.
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fpiralem eller det organon fom til närvarande

tid, fä mycket mig veterligt år, af Entomolo-
gerne hos deffa kräk endaft kallas tunga, lika-

fom til erfåttning, fått flera palpi och deffa af

flera leder famt mera rörliga ån de Infefter,

hvilka naturen förfett med den famma? hvar-

fore ftal det ej vara tillätet at giffa, det nyttan

och bruket af deffa munfpröten hos de förra

i det nårmafte år denfamma fom af tungan hos
de fednare? Jag vill medgifva at en framtid

torde h varken i tungan hos det ena flaget el-

ler i palpis hos det andra tråffa tnågot, fom al-

deles fkuUe likna organon guftusj fä år dock
smedlertid oftridigt, at deffa kråk med nåmde
delar förft vidröra det åmne, fom de vela an-

vånda til fm föda, famt federmera gripa an det

famma til åtnjutande eller ock ofvergifva det,

efter den fenfation, fom hos dem under vidrö-

randet blifvit upvåckt Skulle ock ingendera

af de finnen, hvilka vi gifsningsvis tilegnat

Infeéternc igenfinnas uti deras antenner och
palpi, år det likvål nog för ofs at vi erfarit,

det deffa kråk åtminftone nyttja dem fåfom kån-

flolemmar, drifvas och retas af den fenfation

fom medelft deffa verktyg dem meddelas, famt
i följe dåraf åfven tyckes böra charaéleriferas

af de fammas fkapnad pS det nårmafle. Kunde
flera partes fenforiie hos Infeéterna uptåckas,

få (kulle förmodligen vål därigenom de fä kai-

lade charafteres generum naturales fåkrare äf-

ven kunna utredas, men om ock dylika fram-

deles finnas j fä torde de vara af den finhet,

at de åro fatte utom vår allmånna fynkrets.

Ville man dä med tilhjelp af microfcoper gran-

fla dem 5 fä fruktar jag billigt, at en flik alt

för
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för noga fordrad underfokrxing, ej mindre af

deffa ån af andra for vår fyn undangömde de-

lar hos Jnfecierna, hvilken naturligt vis ej kun-
de vara allom tilläten, i ilorre måa fKulie fl:a-

da ån gagna vetenfkapen uti des tilväxt och
förkofran. De redan uptäckte låra fäledes for

det närvarande gora tiilfylleft. Så ofta delTa

för blotta ögoiien nnnas fyniiga, förmodar jag,

at af den?, geiisenfamr fkårfiiädade och med hvar-

andra jåmiorde, de fåkrafte charaéleres gene-

rum naturales kunde upfökas och faftliålias.

Såril^ildc ipecies under et genus märte i det

nårmaile hafva hka fkapnad i deffa delar. Ty
fom de böra efter naturens ordning anfes fa-

fom medhjelpare uti enahanda vårf och för-

rättningar, få år troligt, at de fkola finnas fu-

fceptibie af enahanda drifter, famt dåraf fiyras

til lika urval uti fina gärningar, hviiket blifver

detfamma, fom at deras organa fenforia måfte

vara defamma eller ock i det nårmaiie lika da-

nade. Röjer fig hos nägon hileft uti llruclu-

ren utaf en eller annan bland delTa delar nå-

gon ögonilvcniig åtfldlnad; fä får man val an-

ledning til mifstanke om den fammcs åtfldlnad

jåmvål til genus; denna får dock ej anfes iör

grundad, innan m?^n noga underfökt åfven de

andra delarna, och funnit likaledes i dem en

fldljaktiglict, fom fedcrmcra i den öfiiga kropps-

byggnaden ytterligare fynes utmärkt och fuiic-

ligoi bcilyrkr.

Ertcr denna förellaifc, fom fjclfva naturen

tyckes hafva Icmnat ofs til efteriulgd vid up-

ftållningcn af Infcdcrnes fiågter^ har jag tagit

nug friheten, at föra detta yrfä til ct nytt och

eget genus. Genom finc palpi fKiijes det ilVän.

alla
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alla andra af mig 'kände genera Infeciorum^
ech med tydliga ildliiader uti hiifvudet och
bålen åfven ifrän de genera, med hvilka det

annars til fm yttra ^ habitus til åfventyrs kun-
de anfes vara beflagtexlt Dcffa genera äro i

lynnerhet efter mitt omdöme MordelWoch VA^-

teris,. Men ehuru my.ckeo likhet imeiian denna
1'nied: och Mordellce kan finnas i hånfeende til

dtTS vid all iiållning' nedåt bogde hoivud och
bål, få trånas likvåi hos denna hvarken elytra

Blöt fpetfen inbogde^ eller nägon (Idfva fram-

för bukens början, hvilka kännetecken böra fö»

r-skonima.h-ös Morde!i'X fåfom fäkraft charaéle-

riferande deras habitus externus*
.
Hvad åter

Eiateres betråflfar, hv likas Ikapnad denne In ieél

åfven -i vifs män kan fågas aga», få våi i anfe»

ende til fma raka ftai-vingar fom de 2:ne tån-

d.er eller fpetfar^. hvilka fes på bakre delen af

thorax 5 fä fkiljes det; lik väl ifrån dem, med firt

neclDÖgde hufvud^ kullrade framdei af balen och
framför alt medellt faknaden af den tagg pä
undra bröftfkolden med hvilkea hiapparena eller

Eiateres gora det hopp^ fom redan ifrån längre

tider tilbaka utgjort et vMtnåtligt kännetecken
uti deras habitus. Vår alhnånna Lärare uti

naturens kännedom framledne Herr Archiatera
och Riddaren v. Lin Ne, har vål fört fil genus
Eiaterum den af fig fä kallade Elatsr Buprejhidef

oaktadt den ej åger flera Hkheter med Eiateres

ån den af ofs bedmfne Infecf, utan tvärt emo£
Ikiljes ifrän dem med famma och Uka charaéfe-

rer: men utom det^ at han fjelf i befi^rifnin-

gen öfver Elater Bupreftoides nog tydligen ut-

märker fin villrådighet om.
^
detta djurs genus,

fä år ingen af denne vördade Lärares Difcipiar,

fom
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fom icke erinrar fig, den af Honom fä ofta up-

repade reglan, at genera ej fkulle utom ytter-

fta nödv^åndighet tormeras af et enda fpecies;

hvartil efter hans tanke var tid nog fedan man
hunnit uptäcka flera, hvilka federmera jäm-

förde med hvarandra fåkraft kunde utvifa de

kännemärken, fom naturen gifvit det nya ge-

nus til ätQdlnad ifrån andra tilförene beltämde.

Nu hafve vi åtminftone medelft Mnåmde 2:ne

fpecies allaredan kände, med och efter hvilka

en dylik granskning af charaäer genericus kan
anftållas, en framtid torde uptåcka flera j hvad
V. LiNNc enligt nämde des grundfats ej kun-

de gora, lär flledes nu mera utan åtal kun-

na ofs tillåtas. I denna händelfe blifva kånne*

märken for detta flägtet,

Antenna fetaceas.

Falpi anteriorer profunde ferrati: articulo

ultimo truncato, apice excavato.

Thorax antice convexus caput excipiens,

poftice deprefliufculus marginatus, an-

gulo utrinqve prominente fubdentato.

Detta genus kallar jag Serropalpus j et namn
fom ftrax lämnar mig begrepp om et betydligt

kännemärke for detta genus, nämligen palpi

ferrati. De til närvarande tid kände 2:ne fpe-

cies (kiljas utan fvärighet medelft följande dif-

ferenti^e fpecifica*.

ftri^tus. I. Scrropalpuf corpore fufco, elytris ftriatis.

licvigatus. 2. Ärrc^. corpore atro, elytris Kicvibus.

Elater bupielloides. Linn. Syft. Nat. 2.

656. 37. Fn. Sv. 742.
Namnet buprefioides, fom v. LiN'xé gifvit deC

andra fpecies, ville jag gerna behålla, men dä
den charadcrcn etter hvilken han kallade detta

k råk
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kråk bupreftoides, nämligen at hufvudet til en
del är indraget inom bålen tilkommer hela ge-

nus och finnes i lika män hos begge Serropalpi,

fä har jag, til at förekomma en brydfam un-
derfökning, af ftörre likheter med Bupreftides

hos detta än det förfta fpecies, hvilken nöd-
vändigt ikuHe medföra villrådighet for Infed-
famlaren vid detta yrfäs igenkännande, trott

mig böra lämna det famma fäfom i närvarande

fall olämpligt, och antaga det anförde, fåfom
enligt fpecifika känneteknet det tjenligafte.

Förklaring pa Figurerne.

Tab.Vin.Fig.3. Infeften i naturlig ftorlek.

4. En af främre palpi fedd genomi
microfcop a. b. c. d. des 4 tri-

anguläre leder.

5. Hufvudet med des delar a. a.

anter>nerne och deras fäfte vid
fidan af ögat, b. fjelfva hufvu-
detj g. .ögonen, d. d, palpi.

UT-
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UTDRAG af Kovgl Fetcnjkaps Acade^

miens Dag * bok.

fÖJi^TEKMING de Böcker, Infiymne}:t€y och Na-
' tura/ur^ fom under förloppet af detta År blif"

"\ Vtt './Kafikte' tit Kongl, Acaderdiens Sandtngiir.

* Böcker,

FuiiSTiÄisiAN Daschkaw i Sf. pETERSBURG *, jbar

förärat: Theoria Generat, et Friiécificatioiiis Piaiiia-

rum Crvptogamicarnm Liiina^i. Prsem*:. ornat. 1783»
Aucl:. Jo. Huivoig Petrop. 1784. 4io- • .

- - Flora Rossica,, f..Stiipiam Impcrli Ro/Tici per

Knropam & Allam iiidrgen. I)ercript. et Jconcs. Juiiu

& Aofpiciis CATiiARiN.ii: 11. Aagiulae, edidit P. 5.

Pallas. Tom. I. P. I. Pe tro p. 1784. 'Ft)]."

KoNGL» Vetenskaps Acvvdemien i St. Petersburu,
, Afta Ac-iid. Scient. Imp. Pecropolitana?, pro Anno 1783.

P, I. 1784. P. II. 1783; pi-o Auno 1782. P. I, & II.

Petrop. 178Ö.
- • - Sam, Gottl. Gmelias Reife durch Rulsland, ziir Un-

^
derriichiiiig der Drei Natur-Reiche. lV:tcr Theil; vuii

,
Pallas i Petersb. I784^ 4:0.

.
; Job. Pct. Falks Reilc in Rufsland. od. Bejti5ge zur

Tupograpliifdien Kennti.ifs des Ruliiilhen Reichs, von

J. G. Giorgi', 1. 1. 3 Band. Peterc^b. 1785. 4:-'-

• - Carl llaidiurers Entwurf einer Syfiein. Kiotlieilung

der Gcbiirgs-Artei] ; der 1785 den Vvels erhalten. 4:0,

Herr A. J. Rk tzius i Lui^d: Fafciculiis Obiervationum
BottiiMcaruni iV:tus. c. f. le. LipHie. i78^>. Fol.

- - Lecliones publicse de A'crmibus inceitinaiibui; , in-

primis Juinianlr-:. HoJni. i7;;o. 3:0.

- - Ph3'fio2:rnphiflva Salikapets Handlingar, I, D. 4. St,

Stockh. 178^.
Herr Sam. (jdman; Sammandrag af Sonnerats Refa til

nya Guinea Sren 1771, 72. med Föreral cdi TilKigg-

lungar. Uplala 17SÖ.
- • Jamforellc imellan Norra cch Sc dra Pol - kretlec*

Upfal. 1786. 8 "O.

Herr Fsaias Fi.ErscuriR i K(^penll^mn; Fcrfog til en
Jvatur-Hiftorie; I Del, Kjobenh, 1786. ^\o^

The
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The Rötal Society of Lomdö??* Philof; Ttanfaftiönäl

1785. P. IL 17SÖ. P. 1. London ijsö. 4^0.
- - oblerved Dittances of the fixed Stars and PMnetl
from the Zfenith^ in the Year 1783» FoL

- - Aftronom. Ob*>rvations made at the Royal Qbrer»
vatory. at Greenwich in tMe Year 1784 by Ä Ä/^e-
lync. Part. of VoL IL Lorid. 178Ö. FoL

Herr Jonäs DklrANOER i London; Stirpes Ncvse aiit

minus Cögnitas qvas Defcriptioriiblis & IconiBus Jllur
lli-avit, Car.t7id. I'Neritier DoM. De Bmtelh Pärife

tafc i., 2. 1784- Faic. 3, 1785- Fol.

• - Rirlu ReJImn Flörse Cantabr; Suppletnentum, Can«
tabr. 1786. 8:0. /.

- - piiTert. pn the Sexéå .of Plänts, iranflated^ front

the Lati oiLi^m^hy Jam. Edw. Sniith. Lond. Tf8^. ä?Q?
- > Lem Mojttins obiervat; >ner ©fver v derieS
och Sjukdömäi' for Åréil 1768- 1 734* ^ VöL Wifc. gto;

Herr Bhoussonét; Opufcules de Pierre äicB^^ De Ée^
kval; av. un Traité d Olivisy De Serres fur Li hianieré

de trävailler i'Ecoree du P/iurier blanc. Nc-uv* Edit;

Paris if85- S'o>

Herr Herivl. Schutzércjiäntz* Forlofsnings Veteii-

fkapens TheoretlfKa DéL Stockh;.i786. S^b.

Herr Eb^W* Sakdifort,! Leyden^ Exercitationes Acä«
demic^ Lib. IL Lugd. Bat. 4:0. , . . ,

- - Defcriptio Offium Hominis c, Orat; de Öliléio Me^
dici. Lugd. Bat. 1785, 4:0.

.

Herr Nils Marelius; En Sämling af åldre fkriftér|

horande til Hiftorien om Qvadratura Circuli ; pf L. t),.

Ceuknx Böng077iontanus-^ Adr. Metiiis^ CHugenius; W. Snet-

liiis; J. Pefiius ; Fr, Slupus, m. m. — it. Varignon '^t\2iiv^

tiffemens fur TAualyfe des inflniment jjetits. Pjiris 172^;
HerK Stats -Secret. MatM. BenzelsJtiernaj Sqieiitiä

Eclipnum e:X Imperio & Cömmercio Slnarum illdflra"

ta? Romae & Liud. 1747, 4;o.

Herrar Frist ir Milano; Patdi Fri[ii Operum Toin» JIL
Cofinographiam^phylicam & inathematicara eontinénsi
Medioi. 1785. 4-0. /

,
: v

^

Herr Adölph Mödeer ; SiMiotheca HeJminthologicå f.

enumerätio Auftorum qvi åk Vermibiis. fcripferunt Er-
lang. .i78ö. 8:0. ^ . ,

» - Anledning tU Sten^rikets upftållnlng p'3 ,iiadgade
grunder. Stoökh. 1785. 8^0^
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Herr Thom, Bugge i Képenhamn; Chaita över dec lyd-

lige Norge; med Geographiik OpIyfDing, ved C*
Pontoppidan. Kjöbenhavn lySS-

Herr John Sixclair; The Hifcory of GuRavus^Eric-
Ibn King of Sweden, \vith an introdactory Hiitory

of Sweden, by H. A, Raymmd. Lond. i^öi. ^:o.

Herr C. C. GjorwelL; Geograpliie 6f\ er Sverige af E.

TumJd. I B. 2 Del. VI:te Upiag. Srockb. 1786 80.
Herr De La Peirouse; Traité fur ies mines de Fer

etles Forges du Comté de Foix, a Toiilouie, 1786 %\o.

KoNGL. VeTEXSK. SOCIETETEN i GoTTIXGEX ; Com-
nientationes Soc. R. Scient. Gottingenlls ad An. 1783
& T784. Tom. VI. Gotcing. 1735. ir. ad An, 178*1 c^v:

1785. Vol VII. ibid, 178Ö» 4:0.

Herr J. Axn. Murray i Gottingen: Opufcula, Vol. IL
ibid. li^K).

Herr A. L. Schlozer i Guttingen ; Stats - Anzeigen.
FIft 2s>-Td'

- - Gjv//;//rt«i Stats-Anzeigen von Italien. 1. B. i. 2.S:.

Gotcing, 1785.
Herr J. Jacob HE>rMER i Manheim; Anleitung AVet-

terleiter an allén Gattangen von Geba Liden auf die

ficherlle Art aaznlcgen, Manlieim. 1786. S-o*

Herr Carl Fr. Fredenheim; Polic malattie del Granö
in erba trattato ftorico-iirico , del Conte Francefco Gi-

fiawii- In Pefiiro 1759. 4:0.

Herr De Chai^er-? i Paris; Extr. des I\Iem. de 1'Acad.

R. des Sc. 1783; Sur FUlagc des Horb^ges inarines.

rekt. a la Isavigation, et a la Geograpliic; a Paris,

1785- 4-«'
. ,

Herr Prelidenten RosE?f ADLFU, har i Ar fOrmerat den
Svenllca Bokfamiingen ined 21, til en del faillynte

Volumer.
*^ Inftrurncntcr och Niiruralicr.

KoNGL. Academiex i Upsala, bar gen.^m Des Re6lor

Hr. Prof. och Kidd. Mehvideyhjehn it.n; k t et Exemplar
af den öfvcr Hans Kongl. HogneC Krun-Prinfens Can-

^•ellariat Uagne I\ledaillen , forelUlIande ä ena Tidan

Broflbilden med omiknfc ,: Gustavls Adolphus
pRi.NCEPS H.ER. Rraxi Svec; ocii ä den andra,

• Ml X Ii R v A, forn for Guftavianfka Academici? Hufet nplyll

ttf en upix:4ende Sol, med omlkriftr A^^jnjrn t-etcvh Ve-

Fhf^i^nx. T 'ti Exerg. ilir : Sereniljitno Patris Aviq,

ad cxirnpl. CH/:t,^'Ii'0y. ^u) A%.^di}h:a Vpjal. 17^15.

Hans
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Hans Exc. R. R. m. m. Grefve Nils Bjei^ke; Et exem-
plar af Herr De Saujjtires på refan i Alperna brukade

Elefhometev, belkrifven uti Voyage dans ks. Alpes^ Tom.
IL le Roziers Journal Phyf, Septemb. ijS^.p. Tah. IL

- - En anfenlig Samling af Naturalier ifrån Svenfka

ön St. Barthelemi uti Veft-Indien, famlade och hitfän-

de af Hr. Sam, Fahlber^,

Herr Anders Arfvedsson; En koftbar Samling af

4e uti Cliina brukeliga Muficalifka Inftrumenter, med
påfkrifne Chinefifka Namn; jämte en Målning, fom
foreftåller deras bruk uti Concerter och Proceffioner.

Herr Cl» Fr. Hornstedt; En upftoppad, ofödd Rhi-

7wceroS'Kaif, jåmte 2:ne Lådor, med artificiella, i Japan
af Koppar och emaille ganfka lifligt eftergjorde, Infefter.

Herr A Joh. Hagstrom; Atta ftycken Cliinelifka Fi-

flvar uti Spir. Vini.

Herr P. J. Bergius i Uddevalla; En upftoppad Diodon

Mola, med flera naturalier.

Herr Bar. Fet» N. von Gedda; En hängande rökfri

Tvan- Lampa af Måffing, efter des egen forbåttrade

Conftruétion,

FÖRTEKNI NG
Pä de Ron, fom åro införde i detta Qyartalg

Handlingar.o
! /^m Cnhifka och Biqiiadvatifka /Eqnationevs jagade

och nekade famt orimbge Rötter; (Slutet) af
GusT. Adolph Leijonmark. - - - 241

2. Shitet af Samlingar til Natnval-Nijlorieii ofver Ön Sf*

Barthelemi i Vejl-Indien; Samuel Fahlberg. 248
3. Ajwiårkningar "jid de Växtev foi^ kallas Orchides

;

af CxYRL P» Thunberg. . , - 254
4. Förfok til Geomctvifi XJplopmig af, et Prdhlem ho-

rande til den få kallade omvända Tangent - Metbo
den; af Zacharias Nord^^ark. - ^ 2Ö2

5. Slägtet Sjö 'penna (Pennatula) ; Adqlph Mo-
dee"r. ----- - -

6. Am/iårkningar ofver Eerbarier ^ och deras {kadcnde;

af InfeBer; af ?izt. Jonas Bekgius. - - 302
7. Be/krifning på et nytt Genas bland InfeBerna^ fom

hallas Serropalpos; /-//Carl N. Hellenius» 310
8. Utdrag af K, Academiens U^fg-bok, - 320

B b 2 REGI.
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P| de fornämfta Ämnen, fom förekomma

uti .detta Arets Handlingar,

yinmm; v:ax9r j>å Ön St Barthelemi, 233.
AnatGinie\ Foranien Ovaie, funnet opet iio.s en aldcrll:!-

^en rnennilka^ '45, 4^j.

/;z/-?7o/7 - Scynget,' belkritVes, l83-
/^jhoit()tfiie. \ Oblervationer jViercuril ^=ng férbi Solen,

vV 4 Maij^786; i Stpckhojm, I2i- Upfala, 115. I.nnd,

^23^ Skara, 124. Torne, 158. Om Planeten. as (ynbar-

liéter i gemeii och deras ' itationer i iynuerhet, I93.

^aYthil^^lh^y:^t.\ en Svenlk 6 i Veft-liidien, befkriives,

dl des Lage och Naturalier, 215.
Baratei; en mati.yttig Rot på Un Bailhelemi, 228-
Bj6rk\ Or.n.-;s-B;6rken en Betula-Hybrida med Lönn-lika

fIo7nfi<;T-'^7iatiach i Vefter-Gothlaiid ifrån ^757 til I785, 5i.

JygKmi ä iieaning vid C'imbrishamn i Skåne, 34. Hilto'.

nen uin deifa Bl} griifvor, 4^
Bo?null , finnes ;.;od pa 6n Barriielemi, 2^6.

Brod-cmme Oii Barcheleirii , fe Cdffave, IgJia?f/, Mani'i-

que, Pctit • Myl; m. m»
Btraniki Blonnfter-Almanach for Vefter-G^thland, 51. Om

' Albucje Örre-fl.!f2:te, 57. Betula-Hybrida eller Orn.13^

Éjorken, 186. C'm nyttiga v^i^ter på 6n Bnrtheiem^

2:^6 Aniu.ukningar vid de våxter fom kallas Ör^.

chkies.

Barfl- :tyng&t^ ev\ Infeft l^efkrifvcp, ip^.

C^c'?//iri1era "llag däraf, fom våxa pa Bartiiel^mi, 248.

GaJJhve; brod.imne fotu. bei^d-€3 af lyianioqiie,, 229,

Ca'nel'-u^}ktf 23 i.

CofOA- -(io ttcr på 611 Bartliejemi, 235.

CopfipH Tli\f\Keu, 237.

iV^fK; Om Yiverra Genetta, 67. Tama och vilda Djui;

Ibm fin^>as pH un St. Ruth elem i, 2>5.^-

E'if; .u* ej innat än er phpnomen, fom npk^mmer vid
'

'varnicn.5 Ift.mmanQttniiiij ocii, nplofbi^ng af des grund-.

pnmen, |,

l^lJ-f,<:o, cji Va?n;iens^ bi^\udsdel, ^. ar Cuplad i Elds-

luir. 7.
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Ekf^rick^f ;

Skydrag förklaras dåraf, 3. Ele^ferifk-materie

år detfamma fom Värme, 4. huru den atmofpherilka

upkommer, 7-

fi/kar-, två S^eiillca, Gobius Ruthenfparri oeh Cottus

Babalisj 64.

Flusfpats anledningar vid Cimbj-ishamn, 34.

Flugor', Styng-Fluge-Slägtet beikrifvet, X8Q.

Fog/ar j Om Oriokis Galbula, Sommar- Guling, 70. De
gamle Au6lorer^ Catarrliaéles, 72; år Pelecanus Bas-

ianus Linn. 74»
Få:^:'-Stynget belkrlfvetj 154.

Gailåpk-Sak; påfunnet af Scheele, 30.

Geoinetrie ; fe IVlathematik.

Gärdes -gäväay; planteras lått a,f flera flags Catos, 239-
flerbarier.; ^eras fliadAnde af Infefter, 30:^ hvilka Infeker.

dår gora måfta fkadau, 302. huru de båft fredas, 307.
Hjort ' Sty.ngj. bélkrifvetj igo.

\nam, en yåxt hvar^ rötter brukas i ftålle får brpd, 23-00

X7///^o -Buiken våxer på 6n Barthelemi, 228.

%'ifeBer; Étnytt Svenlkt Nattåy Phalsena Noftua Teli-
'

fera, 60. Styng-flage-flågtet, belknfvet, 125. Tfchique
eller Pul?x penetrans, ;2;23> fom, fkada Herbarier, 302.
Ptinus^ Fur trifs ej i varma rum, 304, 308. Nytt Ge-
nus kalladt Serropalpm, 310. indelas efter de verktyg
fom., höra til d<;ras naturliga förrättningar, ^13. Smaka
troligen med fina Paipi, 314,

Kavatas, des bjad nyttjas fom Tvål, 239.
KorStyng; en Infecl iom lägger fma agg uti Bolkapens

hud, 148.

Larver; DefKrifning på Styng-ffugans. %rver, 131.

Luft-hvirflar, fe Skydrag; ^fz/^i^ro/z/w^r våckte af Eleå:ri=

citet åro driffj ådrar til Skydrag, ii« hiift-kr^ts^ des,

Eleftrif^ laddning, 14.

Mathm:i4rk\ Om Cubiika och Biquadratilka /Equationers

Rötter, §1, idli, 241. Geomei,éiik afhandling om Pla-

neternas' fynbarheter och Stationer, 593. Forfok til

en Geometrifiv Uplofning af et Problem horande til

Methodus inverfa Tangentium, 262.

MacIm)uJjer. , en art förgiäiga Sur - åplen pä 6n Bar«
theleaii, 252.

Manioqu^y "yttjas til brocl 6n Barthelemi, 22:8^_

Medicm^,sy o^Qt Foramen Övale in fept auric. Cordis nr

ofia en hufvudfaklig s>r%k til chroniik bjertkla^pning,

B b 3
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i fynn^iet hos Barn, 50. Om växter fom brukas til

Medicine på 6n Sc. Barthelemi, 238, 250.
iSkäici/iky', et tråd hvars fruktkårnor gora våldiama

Meloner: pa On St. Barthelemi, 233.
M^/rdruis^ Solen d. 4 Maij 1786. Se Aftronomie.
^^ii^ural-NiJloyien ofver 6n St. Barthelemi i Veft- Indien,

215, ^248. Se Djur, Foglar, InfeB. Slågtet Sjopenna,
belkr. 267.

Nos-Styng; en fluga fom iåggerågg i Häften s Nå sborar, 146,
Ovchicks; Anmärkning ofver och Clalufication af deiia

växter, 254.
Parabel) en des okande egenflcap, 264.
Falma C/jriJl/; af des frön kokas olja, 238»
Petit-Myl; des mjöl nyttjas t"l bråd, 230.
Planeter-, Theori om deras fynbara rcrelfer och Statio-

ner i Elliptifka kretfar, 193. r\lercmii gång förbi So-

len, 115 folj.

Print- eller Canel-Aplen, belkrifves, 232.
Raquetesi flere flags Ca6his hvaraf gåidesgSrdar lått plan-

teras, 239.
jRefi-Styng; en fluga fom lägger agg uti Renars hud. 136.
Sa/t; Om Gallaple-falt , 30. Salt kan med tiden fas pä
Ön St» Barthelem.i,. 226.

Serropalpus; et nytt genus bland Infefterna, 310. Huru
den Ikiljer fig från Mordellx och Elateris genus, 317.

SjnkdouiaVf gängbara pä 6n St. Barthelemi, 22 1.

Sjå ' Penna (Pennatula) omftandlig Befkrifning på detta

flngte, 267. Simma ej utan aro anvaxte, 372. deras

underdchiing, 275. lyfa i hafvet, 289
Skycirag\ Om orfaken til Sk\ drags - livirflnr i lufr-kre!--

fen/3. härröra af afmofpheriik Eleötriciter, 5. 17. med
Äflia, 24.

Soc/ccy-Rnr; planteras pä Ön Barthelemi, 22~.

SnI-fiick, 223.

Styng- f.ttgC' fljgtct (Ocfrrus). 125, l8o«

Stfjak- jp/e, 232.
Tihak, phmteras pä Ön Barthelemi, 228.

Trnmpe-StMigy t-n art Styiit^-Luga fom linnes i Lappmar-
ken. 134.

lP^J.v/t'r: anmärkning vid dem fom kallas Orchidcs. 2=14,

iivilka mall eller intet af i.UcCccr fcrtäres uti Herba-
laricr, 305.



REGISTER
A/ka; ar ofta med vid Skydrag, 24, 25.

Ap/cu ; Om flera flag Ibm växa pä BartlielemJ. 235. Gall-

ApIe-^Salt. 30.

FÖRTEKNING
Pa Autorerne til de Mön^ fom åra införde

uti detta Ars Handlingar.ÅQvarb Sid'»

CREL, Olof af; Tillåggning vid et "Ron

om Foramen ovale, ibm funnits opet

bos cn aiderftigen mennilka. - - - L 49
Bergius, Pet. Jon. Aiimårkriing. ofver Her-

barier och deras fKadande af Infecter. IV. 302
BjKRKANDER, Clas; Biomfter^ Almaiiach i

Vefcer-Gothland ifrån 1757 til och med 1785* I. 51
Bi.OM , Carl M. öeflcrifiiing på en H3'^bri-

difli Björk 5 iom växer vid Ornäs ; Ornas-
Bjcrken. - - - - - - IIL igö

EuPHRAseN, Bengt Anders; Bellir. på
tv.^nne SvenfKa Filkar Gobius Ruuthen-
fparri och Cottus Bubalis. - - L 64

Falck, Anders; Mercarii ofvergäng obier-

verad i Skara, - - - - IL 124
Fahlberg, Samuel; Utdrag af Samlingar

til Nataral-Hiilorien ofver 6n St. BarLhe*

lemi i Veft- Indien. - - - III. ^15
Fortfåttning och flut d.\rar. IV. 248

Getjer, Bengt Reinhold; Om Flusfpats

och Blyglans anledningar vid Cimbrishamn
i Skåne. - - - * * I* 34

Hagstrom, And. Jot-i\ Anmärkningar om
Foramen Ovale- in fept» auric. Cordis , fu^i-

net opei: hos en åideritigen iiieuniika. * I. 45
HsL-



föRtekninö
HslLxVnt, Anders; Fkneten Mercurii mot

SoJen fyiiliga gäng, obferverad i Törne
Stad d. 4 Maji 1786. - - - IL 15S

Helleniijs, Cart. N. Beflirifn, pä et nytt

Genus bland Inre'61'erna fom vallas S^^rrofiulpiis, IV; 310
Leijonmark, Gust, ADOLPii. Om Cubi-

flva och Biqaadraurka ^'Equationers jp.kade

och nekade famt criinlige Rötter. Tredje
Fortuttning. - - - IT. 81

= - Fjerde Fortfattning. : - 111. löi
- ^ - Femte, eller Slutet, jåmté Tab. IV. 241

LiDTGREN i Anders; Obfervationer pä i\ler-

curius gjorde i Lniid. - -
.

- II. 3^3
Mallet, Fredrtc; Geometrilk Afhandh
om Pianeternäs fynbarl^ctcr i gemen och
om deras Stationer eller Scänd i lynneJ-het. HL 193

Modeer j ADOLPir ; ^tyng-Flug-S-^gcet
(Oeltrus).

" '
- ^ - IL 125

- - - Fortfattning och Slut dårar. III. 180

SIfigtet Sjopehha (Pennai:ula). IV» 267
NicANDÉk, KexYRIc; Öbfervat. gjorde i

Stockholm pä Planeten Mercurius , under
des g^mg ofver Solens Difcus d. 4 IVlaji 178Ö. II. lii

Nordmark, Zach. Forfok til Geoin. Up-
Jöfn. af et Problem höfäude til Alethodus

inverfa Tangentiuiti. - - lY. 262
IPAYKULt, Gustaf; Bé.H^r. ofver et nytt

Svenflvt Nattfly, Phalct^na Xoftua Telift-ra. I. 60
Pkospertn, Erik: ()b."orv.pä Merciuii gäng

Under Solen d. 4 Maji 1786, gjorde pä
Obfevvatorium i Upfala. - - IT. 115

SciiEKLE;, Carl WiLir. Oni Sal ElTentiale

Gallarum eller Gallaple-Sak. - - I. 30
Si>AHRMAN, Anders; Zoolog. Anmrirk. vid

Viverra Genetta och Oriolus Galbula. - I. 67
Ti^uxnERG, Cart, Petfk; Antnirkn. ich

Ik^krifning pä Albucro 6rtcil,igte. - I. 57
- - Anmarkn. vid de vjxter, fom kal-

his Orchides. - - - IV. 254.

WiLCKE, jöH. Carl: Slutet af Fcrf^kc^n

til Uplyiniug om Luftiivirnar ocli Sk\ tir;;.L:;. I. 3
Odman , Sxmuel: T 'nder.61 ning 01:1 d«
gamle Aii*::lorcrs Catarrhnrtos. - L 73







Tafiä

Som vifar Rötternas AfFeftioner i Ciihijka i^lquationer, livareft den Andra Termen år borta, -ocli

de öfrige Termers Coefficienter åro alleiammans verkelige.

Denna ^quation har altid

+- a-b = 0.

Antal af

Orimliga

Rötter,

Antal al verkeliga

-Rakade

lika flora Plotter.

Antal af verkeiiga

olika Rötter.

Antal af verkeliga

lika ftora Rötter.

Antal af verkeliga

Nekade

olika Rötter.

2.

II. X' + a^-x

Denna /lEquation eger altid 2. - -
'

_ . ^ _ : ,

III. — a-x + aH - 0.

För denna /^quation mä/le i agt tagas' 3 ferOsilte händelfer, nemligen;

^ ^ 27
1:0 Um — > —; la har /tquationen • .

-

4
'

2:0 Om — < -^5 fä har Ä!quationen - « ' »

3:0 Om = —5 fä har tquationen . ^ - -

b- 4
2. x-x=a^/\

- ' ?

- - -
-

,1. fora är flörft.

I. ftörft. ~x-2aY\

IV. — a-x — -
fl.

För denna /^qiiation mäfce i agt tagas 3 ferfldlte håndelfer, neciligen:

1:0 Om — > — ; fä har ffquationen - - ' -

b^- 4

2:0 Om — < fä har /tquationen . ^ - -

b^- 4

3:0 Om ^ = — 5 fä har /Equationen _ . , .

4
^

2.

I. ftörft.

r.

I. ftörft. x—<iaY\ 2. -Ar^-AT^Äy"}

2-!

A



Tafla

Som vilar Rötternas AfFcclioner uti Biquadiuitijkn yEqiiationer, hvai-eft den Andra Termen år borta, och de

ofrige Termers CoefScienter åro allefammans vcrkeligc.

I. .v* + a'x — a'b — ö.

Denna iquation eger al tid

Antal atl Aacal af verkeliga

Röttci-. 1 lika rtoia Rötter.

Antal at verkeliga

Jnkade

olika Rötter.

Antal at verkeliga

Nekade

lika Hora Rötter

Antal af verkeliga

Nekade

olika Rötter.

I. I. ftorft.

II. X* + a'x + aH = o.

För denne Formel mäfte i agt tagas 3 ferikilte hSndelfer, nemligen :

1:0 Om - > —5 fä har ^quationen
t' 27

2:0 Om — < — ; fä har Äquationen » ^ . -

t' 27

2-6
S O Om - n -^5 la har ^quationen

I

III. X* — a'x — - 0.

Denne Formel eger akid

I' X* — a' X -\- a''-b — 0.

För denne Formel mäfie i agt tagas 3 ferfkilte händelfer, nemligen:

1:0 Um — r- -_5 ja har /Lquationen 2. 2.

256
2:0 Om - < — ; fä har /lquationen 4-

3:0 Om — — t— ; fä har /tquationen - - -
P 27

2. 2. x-x-a V^.

V. X* + a-x^ 4- a-bx — a Ic — 0.

Dmne Formel eger altid • - j . 2. r. I. ftörft.



VI. .v* + a^x-- + aHx -t- aHc ~ o.

För denne Formel mfifle i agt tagas 3 ferflulte liandelfer, ntemlise

1:0 Om Ä < 41:5 fä har ^quationen - . . _

2:0 Om^^ — 4''; fä har ^quationen - . • .

3:0 Om b > 4f; fä förekomma följande 3 olika cafus^ nemligen:

A) Da — -— _ > i; fa har ^^quationen

R>
- 32^0) ^ , ^ .

Jb; Da —— -— —;— < i; la har /Equationen

ns 8^' C- ^ -i- VCgi" - 32^0) _ ,
•Ua —-—

,
— i; ia har Aiquationen

(3 i — y\9y^ - 32^0;^

Antalafl Antal af verkcliga 1 Antal af verkeliga I Antal af verkeliga I Antal af verkelio-a
Oyimlga\ Jakadc Jahndc I }iéad, Nekade
R6tt:r.

|
lika ilora Rötter.

|
olika Rötter. lika ftura Rötter

| olika Rötter

2. Hvardera är

-x~ll>-lv{9i''-i'2l>c)

VII. X* + a-x- - a-bx — a-bc

Denne Formel eger altld I. ftörft.

, Vin. • x"^ -|- a^x- — a~hx a~-bc — 0.

För denne Formel mäfte i agt tagas 3 ferfl;ilte håndelfer, nemligen:

1:0 Om h <; 4c; fä har /Equr.tionen

2:0 Om i- = 4 c 5 fä har Equationen -

3:0 Om h > 4c; fä förekomma. följande 3 olika cafus, nemligen:

A^ Dä
8^- C- ^ +_V(9^J^) > fä har Equationen

^)
i^b -i\<}b'' - iibc)y

Dä
8^- (- ^ + Vi9ilzJ2fo))' ^

C3^--/(9^^ -32^0)^

a Dä
8^-(-^+ V^C9 ^^-32^0). fä j^^^ /Lquntioncn . Hvardera år

~^i.b-^^y{gb--S'2bc)



IK. X* — a-x- — ii-ix -\- a~bc — o.

Vid denne Formel förekomma 3 allmänna håndelfer, nemligen:

1:0 Når — = da har ilquationen - - . .

4"

c:o Når — > c; dä förefalla 3 ferftilte håndelfer, nemligen:
4*

y\ntal afj Antal af verkcliga
j

0,-ivilign Jakade

Rötter. lika ftora Rötter.
|

Antal af verkeliga Antal af verkeiiga

Nekade

lika ftora Rötter.

I

Antal af ver-

keliga Nekade

\
olika Rötter.

A) Om — — c > a VI; ^ hit ÄiQuationen

(«) När

(/B) Når

(v) Når

c < a dä beror Rötternas beOtaftenhet af följande 3 afus

- 4^0^
; har /^fjiiationcn

^nb- (a

(- - ^bcy
•, har /Equationen

^ab- ( « + v (3 4- S^^Oj"
~ ^

- ^bc)-
• (1^^ -}- ''^ + 3^0) ^ har ;^quationen

JaÄ- (a

C) Om — - c =. a y^; B hzi Equationen

3^ Når — <; f; då förekomma följande 3 ferfl.:ilte håndelfer, nemligen:

A) Om — + « yi > c; fä har /Equationen
4*

" VI <<:'> beror Rötternas befluffenhet a£ följande 3 caXus;

C*; .Nar - _^ < i; har Aquationen

(S) Når = i; har Equationen

3-^* c«+ va — ^

Om - + a Yl — c; fa har Equationen

2j hvardera af dem år

«-t-K(|«--i-3^0

2; den ejia ih'<iiL^

«cli (lei! andra miiilt.

2; en Aörli, och

en minft.

2; en flörft, och
en minit.

2; en ftörfi:, och
en min(t.

{,r-..^hc).{la+ vC^a'-+3bc))

3bOi-¥- vi^a- -t- o^bc))

2; -;tf= «Ki

2; hvaraf den min-

dre kx X — aVl



X. — a-x^ — a'l>x — a-hc o.

Vid denne Formel förekomma 3 allmSniia hfmrlelfer, nemlirreh:

i:© När - + f > ^v^i; dS beror Rötternas Affeftioa af foljnnde 3 ferfliilte h.widelfer, neml.

A) Om

B) Om

C) Om

4^^ C- V(4 + 0^-1

3* (-, + 2^4- V(4 Cl + 0' - 1 ''^J))*

0* - 1 '^'))

3K^-^ + - + n4<;-j4-

0^ - 1

, —
+ 2. + 1/(4 (1^4- 0' - 1 '^')y

> 15 har (^quationen

== i 5 har ^quationeri

< i; har /Equationen

fi:o Når - -+- <r <: Ä Vfj dä beror Rötternas Affeflion af följande 3 ferfikilte håndelfer, neml

A) Om ^ + c < y|; fä har ijquationen

fi^ Om ^4-'^t>'^V'|;i'ä förekomma följande 5 fpeciele cafus^ neml-

(7 -^- ^ y(4 (7 0^ - I

(«) Når
^4*

r: i; har /Equationen

(/S) Når

3^ (_ -f. 2c - v'C4 C^-^ + - I «'))^

(v) Når

— ij har ^quationen

< I ; har ^Squationen

(d) Når > 15 har i^quat.lonen -

( + 2C - -^(4 (-
2h /\b

4«" (-

(O När

-.y(4(-^0

•)y

4«^ (- +
4^ 4*

> 1 5 öch dä tillika

har Ä!quationen

C) Om - 4- c ä i^fj fä förekomma följande 3 fpeciele cafus, hemiigen:

C«) Når ^ a^-; har /tiquationen - • ^ ^
,

Når i* !> ^ ; har ^quatlonen^ - ' -

^ (7) När 1=. -i^ ; har iSquationen - - - -

3:0 När - + ^ = i/fj dä beroi' Rötternas Affeftion af följande 3 ferfldlte håndelfer;

A) Om ^ = fä har i^qiiationen - •
-

B) Om i < ~~' ^^"^ ^quationen - - ^ - .

C) Om i > ; fä har /Tquationen ^ - - - -

Antal afl Antal af verkeliga

Örimlige] Jukads
Rötter,

I

lika flora Rötter.

Antal af verkeliga

olika Rötter.

; ftörft.

ftörft.

Itörft.

ftörft.

i ; ftörft.

i; ftörft.

Ii ftörft.

i; ftörft.

ftörft.

1; ftörft.

i; ftörft.

i; x — ^^aVl

Antal af verkeliga

Nekade

lika ftora Rötter.

2 ;
de begge minfte, fom hvardera år

Antal af verkeliga

Nekade

olika Rötter.

2; de beggé tninfte, fom hvardera år

2; hvardera af defl"e begge år ; minfti

2; hvardera år ~ ,v =: f * ^1

i; ftörft.

r; ftörft.

X = a yi



XI. -v* — a-x- + a'l/x -\~ a-bc — o.

Vid denne Formel förekomma 3 allmänna händelfer, nemligen:

1:0 Når C--, dä har /Equationen ^ ^ -

2:0 Når — > c5 dä förefalla 3 ferflulte liåndelfer, nemligen:
4^

Antal af.

Orimliga]

Rötter.
I

A) Om — — « v'! > f 5 fä har ^älquationen
4"

B) Om Ä i/| < c; dä Beror Rötternas Affeåion af följande 3 cafus : neml.
4f -

(^) Når
(-'--4^0--_(l,^l/a---^3^0) ^ j^^^ ^quationen

(v)
N,,C^-4^^)=-(l^-h

c; Om

Sai^ (_a -r V il -i- 3^0j'

Ä = c; fä har Jtquationeti

< i; har /^iquationen

ro Når — < c; dä fövefalia 3 fevfkilte håndelfer, nemligen:

A") Om — -i- a > c; {å. har /?;quationen
4^

B") Om + /i Vi < c; då beror Rötternas Affeciiori af följande 3 cafus : neml.

M= (4^^- - ^^) ^
• G + t/(| -i- 3^0) ^ , „- .

(,3 ^/^r^T^^:^,. +3^,^).
• < ^5 liar ^quat.onen

=: i; har Ä!qi;ationen

(7) Når —;—77 , , ,
j-r— > 1', har /Equationen

C) Om -/I — f ; i2 har ^quationen

Antal af verkeliga

Jakade

lika flora Rötter.

I
Antal afver-|

keliga^&^^^d

I
olika Rötter.!

Antal af verkeligä

Nekade

lika Aöra Rötter.

I

Antal af verkeliga

Nekade

olika Rötter.

3^.C«-t- V(|;«^-+-3^t))

2; en ftör/l, oclji

en minlt.

2; en ftörft, och
en minrt.

2; en flörfl:, och
en minft.

2; en ftprft, och
en. minft»

2; hvardera af dem år

2 ;hvarafden min-
dre år -X ~a Yl



Vid denne Formel förekomma ^Jtntoa Mnddkr', nemligen:

^När + ^ > " dä beror Rötternas AfTeåion af följande 3 ferftilte håndelfer, neml.

A) Om . 1! , > i; har ^quationen

Antal af

Orintlige

Rötter.

B) Om — i; har ^quationen

C) Om : r ^_ : <l i ; har /Equationen

2i(- + 2r+ V(4 C-^ + 0=

S.0 Når - H- f < Ä yi; dä beror Rötternas Affedion af följande 3 ferfkilte håndelfer, neml.

A) Om - + c < « yl; få har i^quationen -

B) Om

(«) Når

(/8) Nar

(7) Når

> ä/I; fa förekomma följande 5 fpeciele cafus, neml.

+ 2f -f- |/(4 C^- -^ 0^ - I

4«^ + ^ — y(4 (^-^ -+ cy - I -z^):

3 JC-^_H2.^ y(4

=: i; har /Squationen

i; har ^quationen

4.-^(^-^.-^y(4(^-^o--io;

3^ H- 2f -4- V(4 -^- O^ - I

< I ; har iEquationen

4^* (
(h Når > i; har ^quationen

Q.C - V(4X-

(e) Når

4«- (l! + . + y(4 -^.cf~\ a-))

> i; och dä tillika

r< i; har /Iquationen -

3K- + 2. - y(4 (^-^ + -

C) Om - +
4&

V\S fä förekomma följande 3 fpeciele cafus, nemligen:

(t») Når <; ^ 4* ; har Älquationen - - • -

(/3) Når > rf ''''
5 har quationen " "

"

(7) När i' = 5^ 5 har Äquationen - - - -

3:0 När — -i- c = dä beror Rötternas Affeflion af följande 3 ferlkilte håndelfer;

8 fl t/2
A) Om Ä = i fä har ^quationen -

B) Om i < 8^2^. fl har /Equationen - - "

C) Om * > fä har /^quationen - - - -

27

A: tal af verkeliga

"Rakade

lih flora Rötter.

2 j de begge minfta, fom hvardéra är

.-|(!:4c)-fK4(^^ + ^)-i-)

Antal af verkeliga

Rakade
olika Rötter.

Antal af verkelig:

1 Nekade

lika ftora Rötter.

de begge minfta, fom hvardéra år

2; hvardéra af deffa begge år

25 hvardéra Ir x =. \ a

i; minft.

xzzaVl

Antal af verkeliga

Nekade

olika Rötter.

i; ftörft.

; ftörft.

i; ftörft.

i; ftörft.

ftörft.

ftörft.

Xj ftörft.

i; ftörft.

fföra

i; ftörft.

i; ftörft.

i; -x = 3aV§

; ftörft.

; ftörft.







I






