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NEW YORK

(iAKOEN,

Förord.

De'en handbok i Skånes Flora, som härmed öfverlemnas i alhnänhetens

händer, har i främsta rummet till syfte att blifva en ledning för ung-

domen såväl vid botaniska exkursioner inom nämnde provins som ock

vid växtundersökningar i skolan. Med detta syfte för ögonen har det

ansetts lämpligt att vid beskrifningen på slägten och arter först lemna

en diagnos, så kort som med slägtets eller artens säki-a igenkännande

trötts vara förenligt, och därefter en mera fullständig beskrifning af

växtens särskilta delar, såsom en förberedelse till inhemtandet af orga-

nografieu. Diagnoserna afse följaktligen att vara en hjelpreda för

ynglingen vid examineringen, beskrifningen deremot att ligga till grund

för den noggrannare växtundersökning, som inom skolan, under lära-

rens ledning, kan ifrågakomma, och att på samma gång komplettera

diagnosen.

Författaren har nämligen utgått från *leu åsigt, att den Botaniska

undervisningen i Eiementar-läroverken, så vida den ej skall inskränka

sig till en ofruktbar utaulexa, först och främst, och detta redan fi'ån

början, bör grunda sig på undersökning af lefvande växter och för

det andra ej uteslutande hafva till mål att låta ynglingen lära känna

ett så stoi-t antal arter till namn och kännetecken som möjligt, utan

äfven omfatta växtens alla yttre delar, för att den sålunda förvärf-

vade insigten sedan må komma ynglingen till godo, då han inhemtar

läran om växtens yttre organer. Värdet af aiikännedomen, sådan

denna vanligen uppfattas, d. v. s, kunskapen om arternas namn och

om de kännetecken, genom hvilka de skilja sig från hvarandra, vill

författaren härmed ingalunda förneka, väl vetande att den är första

grunden för allt naturvetenskapligt studium, men han anser att denna

kunskap hufvudsakligast bör förvärfvas på botaniska exkursioner under

sommarferierna. Med den lust för naturvetenskaperna, som ynglingen

i allmänhet ådagalägger, och med det intresse för sin vetenskap, som

nästan alltid utmärker lärarne i dessa ämnen, är det ingalunda att

befara, att denna frivillighet skulle hafva ett menligt inflytande. Detta
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är så mycket mindre att befara, som läraren kan och bör göra exa-

minering och insamling af ett visst antal arter till vilkor för flyttning

till högre klass. Vore den i skolaa meddelade undervisningen endast

en förberedelse till vidare studier, så skulle ej något vara att invända

emot att artkännedomen i denna inskränktare bemJiikelise uteslutande

bl^fve skolans uppgift, ty i och med förviirfsiandet al en sådan kun-

skap utvecklas den blick, den observationsförniuga, som för den verk-

lige naturforskaren äro nödvändiga, men då detta läroämne af de flesta

lärjungar afslutas redan i skolan, torde det ej vara ur vägen, att

någon kunskap om växtens såväl yttre som inre byggnad meddelades,

en kunskap, som för det stora flertalet af lärjungar skulle blifva både

mera bildande och gagnande än den nödtorftiga kännedomen om ett

stort antal arter.

För att så mycket som möjligt undei-lätta examineringen, hafva

vid grupperingen af såväl slägten som arter alltid sådana kännetecken,

som äro mera iögonfallande, fått företräde framför andra, genom hvilka

en naturligare gruppering möjligen skulle kunnat åstadkonnnas. liikaså

hafva här, liksom ofta fallet är i lokalfloror, slägtenas gränser stun-

dom blifvit dragna trängre, än de i verkligheten iiro, så tillvida att en

karakter, som kan tillkomma de Skånska eller Svenska artei^na af ett

slägte , anförts såsom utmärkande slägtet , såvida dei-igenom skil-

naden mellan närstående slägten kunnat blifva mera bestämd och

iögonfallande. Endast vid framställningen af de mera kntiska slägtena,

hvilka antagligen ej kunna blifva föremål för nybörjarens uppmärk-

samhet, har författaren trott sig kunna i bemälte hänseende göra ett

undantag, såtillvida att han sökt på ett naturligt sätt gruppei-a arterna

och lemnat mera fullständiga samt artens skaplyniie mera betecknande

diagnoser.

I fråga om nomenklaturen har, såvidt möjligt varit, den allmänt

begagnade generela Floran af Hartman blifvit följd, på det ynglingen

vid öfvergången till denna, i fall han skulle önska erhålla kännedom

om de Skandinaviska, men ej i Skåne förekommande arterna, må känna

sig mera hemmastadd. Endast då afvikelse skett från den derstädes

begagnade nomenklaturen, har det namn, under hvilket arten i närande

Flora finnes beskrifven, blifvit citeradt, men föröfrigt alla synonymer

uteslutits.

Om icke alla de i ett land mera allmänt odlade växterna uppta-

gas i dess Flora, så uppstå stora svårigheter vid bestämmandet af

hvilka som derifrån böra uteslutas, och inkonseqvenser äro nästan

oundvikliga. Författaren har tagit för princip att utesluta sådana
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enåriga växter, som väl ofta kunna förekomma förvildade men snart

åter försviinia, och hvilka sålunda ej synas kunna erhålla någon var-

aktig bostad, men att däremot upptaga fleråriga förvildade växter,

hvilka just genom sin större varaktighet få en mera bestämd före-

komst. I fråga om sådana växter, som uppgifvits tillhöra Skånska

Floran, men i sednare tider ej varit återfunna, har författaren tagit

till griindsais att anföra dem utan bifogadt nummer, af den anledning

att de ju möjligen kunna återtinnas på andra ställen inom provinsen.

Villigt evkännes att dessa båda principer ej alltid blifvit konseqvent

genomförda : i Rättelser och Tillägg finner läsaren några af de väsent-

ligare, sä beskatfade inkonsekvenserna rättade.

Vid utarjjetandet af denna Flora har författaren haft att glädja

sig åt uppmuntran och bidrag från åtskilliga håll. Prof. Elias Fries,

som så varmt intressei-ar sig för allt, som kan bidraga till en full-

ständigare kännedom om den Skandinaviska Floian, har med vanlig

välvilja och beredvillighet gått författaren tillhanda med råd och upp-

lysningar. Apothekaren C. O. Hamnström har till mitt förfogande

ställt en fullständig förteckning öfver de i trakten af Broby funna

Fanerogamer samt Ormbunkar och medlemmarne af Botaniska Före-

ningen i Lund hafva ineddelat en mängd uppgifter på nya växtställen.

I synnerhet har Doktor P. Olsson i väsendtlig mån bidragit till att

göra kännedomen om växternas utbredning i non"a Skåne mera full-

ständig.

Lund d. 19 Augusti 1866.

F. W. C. Areschoug.
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Förklaring- öfv«"r ti^ckiK^ns och foi'lvoituiiigariies
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m. fl. 8t.

bl. blr.

blekg. blr.

br. blr.

g. blr.

gr. blr.

gröng. blr.

hv. blr.

hvitg. blr.

Ijusbl. blr.

Ijusr. blr.

l)urp. blr.

r. blr.

rödl. blr.

violettbr. blr.

violettr. blr.

Betecknar allmänt erkända hybrida former, som svårligen

kunna upptagas som ai'ter.

— — trädartade växter.
— — fleråriga örter.

— — sådana (irtartade växtei', h vilkas utveckling erfor-

drar längre tid än 12 månader, så att deras frö

gro det ena året och de derur framkomna plan-
torna sätta frukt och bortd/i det följande. Två-
åriga örter.

— — sådana öi'tartade växter, hvilkas utveckling afslutas

inom 12 månader, så att deras frci gro på hösten
och de derur framkomna plantorna följande vår
eller sommar sätta frukt och sedan bortdö. En-
åriga öfvervintranäe örter.

— — sådana (irtartade växter, hvilkas utveckling afslu-

tas inom ett kalenderår, så att fröna gro på våren
och den upjDspirande plantan under sommaren sät-

ter frukt och sedan i)ortdör. Eitåriga .wmmar-
växter.

— — framför ett växtnamn — en underart; är namnet
dessutom åtföljdt af ett nummer, så tillkännagif-

ves dermed, att formen i fråga sannolikt är en
sjelfständig art.

— — honblomma eller honväxt.
— — hanblomma eller hauväxt.
— — att växtdelen saknas.
— — då det står mellan namnen på tvänne månader,

att växten blommar eller, då det är fråga om Krj'p-

togamerna, sätter frukt under den tiden.

— — med flera ställen.

blå

blekgula

bruna
gula

gröna
gröngula
hvita

hvitgula

ljusblå

ljusröda

purpurnida
röda
rödletta

violettbruna

violettriida

blommor.



1 Mlassen.

MONANDRIA.
1 Urdn. MONOGYNIÅ. Pist. 1.

Hippiiris. Märke enkelt, ntåraget syllikt. Pag. 101. Vattenväxt med
ledad stjelk och kraiisställda, enkla helbräddade blad samt ensamma
blommor i bladvecken, blomkalk bestående af en omärklig och ofärgad
kant jemte .ståndaren fsistad ofvanpå fruktämnet, ståndarknappen före

blomningen med sina liåda rum omslutande märket, frukt enrummig,
enfröig nöt. Nat. Fam. Haloruf/ecc.

SuUcornia. Märke ntbreJl, trå—viånyjiikigt. Pag. 141. Köttig strand-

växt med ledad stam, motsatta grenar och bladen förvandlade till små
fjäll, som sitta motsatta nedanför grenarne, blommor utan kalk insänkta

i de u]ipsvällda grenspetsarne, hvarje blomma täckt af ett slutligen

svampigt och på rj'ggsidan genom ett hål sig öppnande skärmfjäll, stån-

dare 1 2, fiistade under fruktämnet, frukt blåslik, enrummig och en-

fröig, slutligen uppbristande. Nat. Fam. Chenopodiacece.

Zostera. Märke deJadt i tvänne hårfina flikar. Pag. 174. Hafsväxter
med krypande rotslående stjelk och gräslika, slidomfattande blad, blom-
mor utan kalk med ståndarne och pistillerna skiftevis fastade i en rad
längs de båda kanterna af det hinnaktiga, plattade och utbredda blom-
skaftet, som omgifves af ett slidomfattande hylsblad, ståndare och pistil-

ler täckta af i blomskaftets kanter fastade klaffar. Nat. Fam. Potamo-
getonece.

(Eriophorum alpinum 3, 1. Alchemilla Aphanes i, 1.)

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(Vulpia 3, 2, flera arter af si. Blitum 5, 2, CalUtriche 21, 1.)
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3 Mlassen.

DIANDRIA.
1 Ordii. MONOGYNIA. Pist. 1.

f Blomhylk 0.

4 Lemno. Blommor ensamma, sittande i veclc i den hladUka stammens
kanter, omgifna af en liinnaktig hylsa. Pag. 169. Bladlösa vattenväx-

ter med en plattad bladlik, \>k vattnet merendels flytande stam, birötter

utvecklande sig från stammens undre sida, nedsänkta i vattnet och utan

fäste i bottnen, ståndare L- -2, stift 1 med tvärhugget, enkelt eller små-
tandadt märke, frukt enrummig, antingen enlröig nöt eller 2— 7-fröig

och oregelmässigt uppbristandc kapsel. Nat. Fam. Aroidea'.

ff Blomhylle af foder och sambladig krona.

a ~ Blad, åtminstone de nedre, mot.^^atta, blomkrona, hjidformiy, olikfor-

miyt 4-khifven.

h Veronica. Kronans nedre flik minst, frukt ii-rummiy flerfröiy. Pag. 40.

Merendels örter, blommor i ax, klasar eller ensamma i bladvecken, fo-

der 4-delt (hos alla de Svenska arterna), blomkrona merendels blå eller

hvitaktig, märke odelt, frukt sanmiantryekt, i spetsen vanligen urnupen,
öppnande sig med tvänne, skiljeväggen uppbärande skal eller, genom
dessas delning längs midten, i fyra. Nat. Fam. Fersiniahc.

h -- Blad motsatta, blomkrona trattlik.

fi Lycopiis. Foder sambladigt,frukt af å smånötter. Pag. 29. ()rtmed4-kan-
tig stjelk, blommor i kransar i bladvecken, nästan regelbundet 5- eller

stundom 4-klufvet foder, olikformigt 4-klufven krona med den öfrc fli-

ken st<")rre och i spetsen urnui)en (egentligen en läppiormi;^ krona, med
den öfre urnupna fliken motsvarande den ölre läppen, fast föga stcirre

än den nedre lä]ipens llikar), ståndare 2 med rudimenter till tvänne
andra ståndare (motsvarande de båda öfre och kortare ståndarne, som
merendels finnas hos öfriga Labiata;), märke 2-klufvet, stilt uppstigande
mellan de 4 enfröiga, inom blomman befintliga fruktämnena. Nat. Fam.
Labiatce.

c — Blad nedtill tufcade, krona bqipformiy Nat. Fam. Lentibulariea:.

Orter med blommor i klasar eller ensamma på stänglar, Ibder 2- eller

5-delt, krona oregelbunden läppformig, ståndare 2, stift 1 med utplat-

tadt, olikforniigt 2-klufvet märke, fruklänme inom blomman, enrummigt
mångfröigt, med fritt centralt fröfäste, frukt kapselartad.

7 Utricularia. Foder 2-delt. Pag. 45. Vattenväxter med hårfint })ai-delta,

merendels blåsbärande blad, gula blommor i klasar på vanligen f^jäll-

beklädda stänglar, blomkronans ])ip (ilJsluten af den livalflikt uppblåsta
underläppen, ståndarknap])ar förenade, frukt vid niognaden oordentligt

uppbristandc.



8 Pinguicula. Foder ulikformigt ö-delt. Pag. ifi. Kärrväxt med hela blad

och bladlösa enblomstriga stänglar, blå blommor, öppen kronpip, åt-

skilda ståndarknappar ocli i tvänne skal uppbristande frukt.

fff Hylle af foder och fribladig krona.

9 Circiea. Fruktämne under blomman. Pag. 99. Onugrarieie. Luudväx-
ter med hela motsatta blad, i klasar samlade blommor, 2-bladigt, snart

aÖallande foder, 2-bladig krona med 2-delta kronblad, urnupet märke,
2-rummigt krokhårigt fruktämne med enfröiga rum samt nötlik frukt.

(Cyperns, MhyncJwspora. Cladium, Scirpus setaceus 3, 1, Lepidium ru-

derale 15, 1).

2 Urdn. DIGYNIA. Pist. 2.

(Änthoxanthtim och Hieroc/iloa 3, 2, Blitum 5, 2.)
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3 Rlassen.

TRIANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. i.

f Örter med foder och kru»a. Nat. Fani. Valerianea: Blad motsatta,

blommor i greniga knippen, foder f(')ga utveckladt, jemte den sambla-

diga trattlika kronan fästadt ofvanpå fi'nktäninet, stift 1 med 3-delt

märke, frukt nötlik eller stenfruktartad.

10 Valeriana. Foder fjutilikt, före friddmoytioden inruUudt, sedan bil-

dande en strålhJit utbredd fjunlcroiHi. Pag. 18. Örter med merendels

pardelta blad, hvita eller rödletta blommor, vid basen knöllikt upp-

svälld kronpip, olikformigt 5-klufvet kronln-äm samt enrummig frukt.

11 Valerianella. Foder bildande en ofta otydlifft tandad, på frulten qvar-

sittande l-ant. Pag. 19. Orter med hela l)lad, livita eller ljusblå blom-

mor, ej uppsvälld kronpip, regell»undet 5-klufvet ]))':'nn samt enrummig
frukt med tvänne små, kanalformiga tomma rum.

ff Örter med färgad, G-bladig l:ajl\ Nat. P''am. Iridece.

12 Jris. Fruktämne under blomman, de tre yttre hall-bladen ntböjda, de

tre inre vpprätta. Pag. 157. Kärrväxt med svärdlika slidomfaltaude

blad, stora praktfulla, mot grenspetsarnc samlade, före blomningen inom
hylsor inneslutna blommor, kort trekantigt stift, 3 stora bladlika mäi'-

ken och 3-rummig mångfröig frukt, som iippnar sig med 3 skal.

fff Gräslika växter utan eller med borstlik kalk. Nat. Fam. Cyperaccfc.

Blad gräslika slidomfattande med hela slidor, strå oledadt och ej ihå-

ligt, blommor i ax, täckta af skärmtjäll, märken 2 -3 trådlika, frukt

enfröig niH.

a — Skärmfjäll i 3 rader och axen derigenom platta.

13 Cyperns. Småax mångblommiga, märken 2—3 glatta. Pag. 176. Ax
anordnade i hufvud eller flockar, som nedtill omgifvas af hylsblad,

skärmtjäll lika stora eller de nedi'e störst, alla merendels med blom-
mor, kalkborst O, stift jemnljockt.

14 Schoenus. Småax 1 ^-blommiga, märken j' håriga. Pag. 176. Strån

tätt tufvade, nästan ))ladl()sa, småax få, samlade i ett enkelt hufvud eller

ax, som nedtill omgifves af tvänne hylsblad, de nedersta 3— 6 skärm-
fjällen minst och utan blonunor, kalkborst 1-6 sträfva, stundom myc
ket korta.

b - Skärmfjäll spiralställda och axen derigenom trinda.

1 - De nedersta 3—4 .skärmfjällen vtan blommor och mindre än de

öfriga.

15 Rhynchospora. Kalkborst 0--13 korta, märken nästan glatta. Pag.

177. Kärrväxter med bladiga spensliga strån och smala blad, småax
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samlade mot stråens spetsar i Hocklik uller axlik bloniställning, 2—3-
blommiga, kalkborst korta sträfva, stift ledadt med den nedre, något
utvidgade delen qvarsittande på nöten.

16 Cladium. Kalkbomt O, märken håriga. Pag. 177. Stor och grof, tem-
ligen bredbladig kärrväxt med bladen småtaggiga i kanterna -och på
ryggnerven, småax talrika, samlade i en mycket greiiig blomställning,
1- -2-l)lomiHiga, stift oledadt, till större delen affallamle från den nästan
stenfruktartade nciten, ståndare 2.

2 — De 1-8 vcclrrstn i^lcärwfjällen ej mindre, utan runligoi större än

(le öfriga orh tomma.

17 Heleocharis. kitift vid basen ledadt, dess nedre uppscällda del qiur-
sittande på nöten, kalhhorst ö—O" sträfva, korta inneslutna. Pag. 179.

Kärrväxter, strån tufvade, nedtill beklädda af en eller annan slida, för

öfrigt bladlösa, ax ensamt i toppen, mångblommigi:.

18 Scirpus. De nedre skärmfjällen ntun hladämnc, stift oledadt, jemn-
tjockt och affullandc, kulkhorst inrieshitna, vanligen G. Pag. 177. Ax
mångblommiga, sällan ensamma, utan vanligen samlade i en hufvudlik

eller mycket grenig blomställning, strån bladlösa eller bladiga.

19 Eriophorum. Skärmfjäll likformiga, kalkborst talrika, slutligen mgcket
längre än skärmfjällen. Pag. IH). Kärrväxter med merendels liladiga

strån och mångblommiga, af de utväxande kalkl)orsten slutligen hvit-

ulliga ax, som äro än ensamma än flera tillsammans.

20 Trichophornm. Det nedersta skärmfjället förlängdt till en grof udd af
axets längd, kalkborst 4— 6, längre än nöten, stimdom utväxande som
hos föreg. Pag. 179. Kärrväxter med tufvade, nästan bladlösa stiån

och små ensamma, 3— 7-lilommiga ax.

(Närdas och Ålopenirus 3, 2, Aspervla tinctnria 1, 1, flera arter af si.

Juncus 6, 1).

2 Ordn. DTGYNIA. Pist. 2.

Nat. Fam. Grandnea. Orter med slidomfattaude blad, klufna bladslidor,

ihåliga, merendels ledade strån och blommor i ax, hvilka än äro oskaftade

och samlade i ett sammansatt ax än skaftade och anordnade i en upp-
repadt grenig, sanuuandvageu eilor utbredd klase (vippa), småax vid

basen omgifvet af vanligen tvännc skäi-mfjäll, blomkalk af tvänne fjäll

(kronskal), ett ytti-e och ett iin-e, mera hinnaktigt och i spetsen tvåkluf-

vet, på hvilka följa 2 eller 3 mj-cket små hinuakliga Ijäll (den inre kran-
sen af kalkblad), ståndare merendels 3 meil tvärliggande tvåklufna

knajjpar, märken och stift merendels 2, frukt enrumnn'g enfrrdg.

f Småax oskaftade eller med mycket korta skaft, bildande ett sammansatt,

ledadt ar.

a — Småax S—S från hrarje fästpunkt.

21 Hordeiim. Småax 1-blommiga. Pag. 191. Gröna eller något blågröna
gräs med platta, mer eller mindre sträfva blad, korta tvärhuggna snärp
och ensamma mycket borstiga ax, småax 3 från hvarje fästpunkt, helt

och hållet täckande det gemensamma axskaftet, det mellersta med her-
mafrodit blomma, »idosmåaxen vanligen med en J* blomma, skärmfjäll
2 för hvarje småax, det mellersta småaxets skärmfjäll utåtvända, det
yttre kronskalet med lång borst, blomma under blomningen (ippen med



2 oskaftade ocb vid basen utskjutande, olargade jiiärken, frukt fårad, i

spetsen hårig, innesluten inom kronskalen.

22 Elymm. Småax 2--_fierbhjimm(ja. Pag. 194. Med liireg. slägte nära
beslägtade gräs, småax stundom med endast en fullständig blomma och
med rudiment till en annan, lieK nch Indiet täckfuide det gemensamma
axskaftet.

h Småa.x ensaimiw friiv lirarje fiistimnlct.

1 — Småax fierblommiya.

23 Triticum. Småax uUäeUfs oskaftridc med 2 nästan lika långa skärm-
fjäll. Pag. 192. Temligen h(")ga gräs med ensamma tvåsidiga ax, småax
platta, ej fullständigt täckande det gemensamma axskaftet, med 2 jjå

ömse sidor om det gemensamma axskaftet fastade skärmfjiill, blommor
under blomningen öppna med två oskaftade och vid basen utskjutande
märken, de öfre vanligen ^ blommor, frukt fårad, i spetsen hårig.

24 Brachirpoflhim . Småax lort slaftadc med 2 olika långa skärmfjäll

.

Pag. 19G. Tendigen höga spensliga, i buskmarker iTD-ekommande gräs
med långa, smala och glesa ax, småax i början Irinda, ej fullständigt

täckande det gonensamma axskaftet, skärmfiäll fastade å ömse sidor

om axskaftet, blommor under blonniingen lijjpna med 2 oskaftade, vid

basen utskjutande märken, frukt fårad, i spetsen hårig.

25 Loltum. Småax oskaftade, med 1 skärmfjäll (undant. det i spetsen be-

fintliga småaxet). Pag. 195. Tendigen höga, i åkrar eller på odlade

ställen växande gi'äs, ax glest platfadt, 2-sidigt, småax plattade, vän-

dande kanten mot det gemensamma axskaftet och ej fullständigt täc-

kande detta, skärmfjäll vändt utåt, blommor under blomningen öppna
med 2 oskaftade, vid basen utskjutande märken, frukt i spetsen glatt.

2 — Småax eidiloviviiga

26 Lepturus. Skärmfjäll 12, viärken 2. Pag. 194. Litet, glatt hafsstrand-

gräs med smala raka eller något bågböjda ax, småax insänkta i fördjuj)-

ningar i det gemensamma axskaftet, omgifna af tvä nne utåtvända skärm-
fjäll (hos den Svenska arten), kroiiskal hiimaktiga, blomma under blom-
ningen öppen med 2 oskaftade, vid lansen utskjutande märken, frukt

glatt, på längden fårad.

27 Nardus. Skärmfjäll O, märke 7. Pag. 213. Styfl, tufvadt kärrgräs
med bladl(")sa strån och trådsmala ax, småax insänkta i fördjupningar i

det gemensamma axskaftet, ensidiga, blojnmoi' under blomningen till-

slutna, yttre kronskalet hvasst köladt, trcnervigt, stift 1 med långt enkelt,
ur blommans s])ets utskjutande märke, fruktämne glatt.

ff — Småax merendels tydligt skafiade, anordnade i en hopdragen eller

utbredd cippa.

a — Småax eiihlomniiga eller med ämne till en eller tvä andra blommor.

1 — Blomma under blomningen sluten, med vanligen långa stift och ur

blommans spets utskjutande märken.

* Småax utan några fjäll, som antyda outvecklade blommor.

28 Phleum. Skärmfjäll åtskilda, med kort borst, kronskal 2 utan borst.

Pag. 212. Styfva gräs med ensamma cylindriska, tätblommiga och sträfva

ax, kölade hårkantade skärmfjäll, stundom med ett borstlikt bihang
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(rudiment till en andra blomma), kronskal koiiare än skärmljällen,

mäi-ken fjäderlika ofärgade, frukt olårad.

29 Ålopecuru^. SkärmfjäU nedtill hupcuxua, utan horbt,kroni>kal ett tutla,

försedt vied hornt. Pag. 211. Mjuka gräs med ensamma cylindriska,

tätblommiga och mjuka ax, skärmtjäll sammantryckta kölade, oj sällan

hårkantade, utan rudiment till en andra lilomma, kronskal (det inre fel-

slaget) kiiladt, nedom midten {Tirsedt mod Imrst, märken trädlika hå-

riga, ofärgade, frukt ofärad.

** Småax på övifte sidor om hjommmi vied ett hivvaltigt fjäll (ämven till

tväiine hloiiniior).

30 AnthoranthnDi. Det öfre ftliiniifjiillet dnhhelt längre uti det nedre.

ståndare 2. Pag. 213. Lågt ljusgi'(>nt, välluktande gräs med kort skat-

tade, sammantryckta och \^i\. sidorna uågut kullriga småax, som äro ord-

nade i en axlik vippa, det (ifro skärinfliillet längre än blomman, inne-

slutande tvänne håriga borstbärando fjäll (ämnen till tvänne bbmimor),

som äro längi'e än l)lonHnan, kronskal utan borst, hinnaktiga med run-

dad rygg, det yttre nästan rörformigl inneslutande blomdelarne, märken
tråxllika, frukt ofårad.

31 Baldingera. Skdnnfjidl lika stora, ståndare ö'. Pag. 212. Hcigt styft

gräs med småaxen på ena sidan kullriga, på den andra något kupiga

och anordnade i en grenig, slutligen något sammandragen vippa, skärm-

fjäll kiilade af en ovingad k("il, längre än kronskalen, inneslutande tvänne

små håriga fiäll (ämnen till tvänne blommor), kronska! kölade utan

borst, märken trådlika, ofärgade.

*** Småax vid blommans bas vied en outvecklad blomma (bestå» »de af1—2
fjäll och stundom dfven af ståndare).

32 Setaria. Småax omgifua af ett borstlikt scepe, den outvecklade blom-

man bildad af J 2 borsilösa fjäll. Pag. 211. Gräs med vanligen

talrika strån, sträfva jjlatta l)lad ocli kort skaffade småax, som äro

anordnade i greniga, axlikt hopdragna, sträfva vi]ipor, svepe bildadt

af borstlika Vilomskaft, som sakna småax, skärmfjäll olika stora, det

nedre betydligt kortare, det öfre af Itlommans längd, borstlöst, kronskal

nästan bi-oskartade rynkiga, den outbildade blomman af 1 -2 hinnak-

tiga fjäll, oj sällan iorsedd mod ståndare, markon tjäderlika färgade,

frukt ofårad, glatt.

33 Fanieum. Småax utan scepe. den onlcccklade blomman bestående af

2 fjäll, af hrilka det yttre borstbärande. Pag. 210. Småax kort skat-

tade, anordnade i ensidiga axlika vippor, som tillsammans bilda ett

sammansatt, flikadt ax. skärmtjäll olika långa, det nedre af blommans
längd, bärande en kort liorst, kronskal släta, märken flädorlika färgade,

frukt ofårad glatt.

34 Bigitaria. Småax utan scepe, den outvecklade blommun bestående af

1 borstlöst fjäll. Pag. 210. Småax merendels parvisa på korta skaft,

anordnade i ensidiga axlika vippor, som sitta flera tillsammans och bilda

en nästan fingerlikt delad blomställning, skärmfjäll mycket olikstora,

det nedre ofta omärkligt, det öfre borstl«")st, kronskal borstlösa, märken

Ijäderlika färgade, frukt ofårad.

2 — Blomma under blomningen öppen, med korta eller inga stift och vid

blommans bas utskjutande märken.

* Blomma omgifven af långa hår.

35 Fsamma. Det nedre skärmfjället något kortare än det öfre, kronskal
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läderaktigu, det yttre med hört borst. Pag. 207. Hvitaktigt blågröna

tiifvadc hiilsstrandgräs med hoprullade blad och axHkt sammandragen
vippa, skärmfjäll föga längre än kronskalen, kölade spetsiga och borst-

lösa, inneslutande ett rudinient till en andra blomma, kronskal nästan

lika långa, det yttre köladt, i spetsen tvAtandadt och försedt med en

kort borst, märken fjäderlika ofärgade.

36 Cahnnayrostis. Bet nedre skärwfjiiUet nåyvt lävyre iin det öfre, hon-
dal Itinnaktlya, det yttre med liniyre eller kortare borst. Pag. 208.

Merendels tendigen höga gräs med utbredd ellei' nägongäng sanmian-

dragen, vaidigen violett eller brunröd vippa, skärmfjäll betydligt längre

än kronskalen, kölade spetsiga och borsthisa, med eller utan rudiment
till en andra blomma, kronskal olika stora, det yttre köladt, tvärhugget

eller smatandadt med l>orst vanligen fästad under spetsen, märken fjä-

derlika ofärgade.

** lUovima utan eller med mycket korta hår rid basen.

37 Ayrostis. Skärwfjiill kölade, olika låvya, det nedre större, yttre kron-

skalet med eller utan borst. Pag. 209. Smalbladiga gräs med mycket
små småax och grenig, vanligen utbredd vi])pa. skärmfjäll borstlösa,

längre än blommau, utan laidiment till en andra blomma, kronskal 2

eller 1 (det inre felslaget), hinniditiga, det yttre kidadt tvärhugget eller

smatandadt, med eller utan borst pä ryggen, märken ofärgade.

38 A2Jera. Skärwfjiill kölade, olika långa, det nedre kortare, yttre kran-
skalet med låny hnri<t. Pag. 209. Åker-ogi-äs med stor utbredd, mycket
grenig och borstig vippa, skiirmfiäll utan borst, det öfi'e föiga längre
än blomman, inneslutande ett litet borstlikt skafl (ämne till en andra
blomma), kronskal 2 (h-tariade, del yttre med lång l»orst och föga längre
än det inre, märken ofiirgade.

39 Miliiim. Skärmfjidl med rundad ryyy, mistan lika hniya, kronskal utan
borst. Pag. 2(0. Högt lundgräs humI st.oi' utbredd grenig vippa af

slutligen nedböjda grenar, skiirmfiäll borstlösa, af blommans längd, utan
spår till en andra blomma, kronskal glänsande läderaktiga, lika långa,

borstlöisa, märken ofärgade.

(Melica idiiftora).

b - - Småax nf trå eller flera fullt vtreckludc blommor (bland hvilku en

eller annan kan rara enkönad eller könlös).

1 Smna.r med enkönade eller könlö.m blommor jemte de ivåkönade.
* Skärmfjidl af småaxets längd eller länyre.

40 Melica, Småax nedtill med 2 eller 1 fullständig blomma savit ett klubb-
likt ämne till en annan bloiinna i sjiet.^en, kron.^al borstlösa. Pag.
207. Skogsgräs med 4-kantiga slutna slidor och ofta rörformiga eller
otydliga bladsnäi-p, bruna glesa, temligen stora samt i ensidig eller ut-

bredd, löga grenig vippa samlade småax, skiirmijiill bruna, hvälida, olika
stora, borstlösa, yttre kronskalet triudryggadt, brnskartadt, i spetsen
hinnakligt, märken ijiiderlika ofärgade, utskjutande vid blommans bas.

41 Hokus. Småax tråblommiga, den nedre blomman tvåkönad borstlös.
den iifre med :> .ståndare och nedom spvf.scn kort borsfbärande kron-
skal. Pag. 20(). Äng- eller lundgräs med breda håriga blad, utbredd
mycket grenig efter blomningen något sammandragen vippa samt hvit-
aktiga ofta Wkltläckiga småax, skärndjäll k/.lade, olika stora, yttre kron-
skalet köladt, trubbigt, det inre i spetsen urnupet eller nästan tvärhug-
get, märken fjäderlika ofärgade, utskjutande \id blommans bas.
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42 Hierochloa. Småblad 3-hlommiga, de låda nedre blommorna $ blom-
mor med S .ståndare, den öfre IvåMnad med 2 ståndare. Pag. 212.
Välluktaiide ängsgräs med oledadt strå ocli grenig utbredd vippa, småax
stora brunglänsande med violett anstrykning, skärmfjäll lika långa, ku-
lade, blommor under blomningen slutna, yttre kronskalet köladt, utan
eller med kort borst under spetsen, märken fjäderlika ofärgade, utskju-
tande ur blommans sj^ets.

'•** SkärtiifjäU kortare än atiiåaxet.

43 Fhraymites Småax 3—7- (sällan 1—2-) blommiga, den nedersta blom-
man ^ blomma och ntan hår, de öfriga toåkönade och omgifna af hår.
Pag. 207. Högt bredl)ladigt strandgräs med bladsnärpet förvandladt
till en hårkant, stor och grenig, mörkt violettbrun, slutligen silfver-

glänsande vippa, skärmfjäll krilade, olika stora, kronskal hinnaktiga,
det yttre långspetsadt, stilt tämligen långa med fjäderlika purpurfärgade,
vid blommans bas utskjutande märken.

44 Molinia. Småax 2 ö-blominiga, blommor utan hår vid basen, de nedre
tfåkönude, de öfrersta oatrec/dude. Pag. 203. Högt änggräs med nä-
stan oledadt strå och i en hårkant förvandlade bladsnärp samt grenig,
sammandragen och l:)låaktig vippa, småax trinda spetsade, skärmfjäll
hinnaktiga, olika stora, kronskal nästan lika stora kölade, borstlösa,
märken Ijäderlika purpurfärgade, utskjutande vid blommans bas.

2 — Alla blommorna i småaxet utvecklade (eller en och annan af de öf-
versta förkrympt).

* Skärmfjäll af småaxets längd eller längre,

aa — Yttre kronskalet borstlöst eller med otydlig borst.

43 Triodia. Skärmfjäll trindryggade, inneslutande blommorna. Pag. 204.
Styft, tätt tufvadt gräs med till en hårkant föi'vandladt bladsnärp och
de temligen stora småaxen anordnade i en enkel, ensidig och axlik vippa,
småax 2--6-blommiga, skärmfjäll hinnaktiga, nästan lika stora, yttre
kronskalet 3 -H-tandadt, något läderartadt med hinnaktig kant, vid ba-
sen hårigt, det im-e med hel spets, märken fjäderlika ofärgade, utskju-
tande vid blommans bas.

46 Koeleria. Skärmfjäll kölade, ej fullständigt inneslutande blommorna

.

Pag. 204. Tätt tufvadt blågrönt sandgräs med nästan l)orstlika blad
och axlikt sammandragen gulgrön eller hvitaktig vippa, småax 2—fler-

blommiga, skärmfjäll något olikstora, yttre kronskalet helt eller tvåtan-
dadt med mycket kort borst, glatt, det inre i spetsen 2-flikigt, märken
fjäderlika ofärgade, utskjutande vid blommans bas.

bb — Yttre kronskalet med utdragen borst.

§ — Yttre kronskalet med hel eller småtandad spets.

47 Corynephorus. Kronskalets borst klubblik, trubbig, på. midten ledad.

Pag. 20(5. Blågrönt tufvadt sandgräs med borstlika blad och grenig ut-

bredd, slutligen sammandi'agen vii)pa, småax 2-blommiga, skärmfjäll

lika stora, hinnaktiga kölade, yttre kronskalet spetsigt, vid basen hårigt

och der försedt med en pä midten hårig Itorst, inre kronskalet i spet-

sen tretandadt, fruktämne glatt, märken fjäderlika ofärgade, utskjutande
vid blommans bas.

48 Aira. Kronskalets borst hårfin. Pag. 206. Temligen höga, merendels
smalbladiga gräs med fingrenig utbredd vippa, småax glänsande 2-blom-
miga, stundom med ämne till en tredje blomma, skärmfjäll nästan lika

stora, hinnaktiga kölade, yttre kronskalet trindryggadt, i spetsen tvär-
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hugget och småtandadt, vid basen hårigt, bävande vid eller nedom mid-

ten en oledad, glatt borst, inre kronskalet i spelsen tvåtandadt, frukt-

ämne glatt, märken fjäderlika ofärgade, utskjutauile vid blommans bas.

§§ — Yttre kronskalet med tvåklufven spets.

49 Airopsis. Skärvifjäll köhule, yttre kronskalet Iwmaktiyt trindri/f/ffadt.

Pag. 205. Små tnfvade, snnrt fch-vissnande sandgräs med borstlika Idad
of^h grenig, stundom sammandragen vijjpa, småax 2-blommiga, skärm-
tjäll nästan lika långa 1 I-i-nerviga, det yttre kronskalet otydligt 3—5-
nervigt, med nedom midten fästad knäbojd borst, vid basen hårigt,

märken fjäderlika ofärgade, utskjutande vid Ijlommans bas, frukt glatt

fårad, vid mognaden sammanhängande med kronskalen.

50 Trisetnm. Skärmfjäll kölade, i/ttre kronskalet hivnakti<jt köladt. Pag.
205. Temligen högt smalhladigt änggräs med gulglänsande, grenig
och slutligen sammandragen vippa, småax 2 - G-blommiga, skärmfiäll
olika stora, I -3-nerviga, det yttre kronskalet klufvet i två borstlika
flikar, 3— 5-nervigt, med en knäbijd borst ofvan luidten, vid basen hå-
rigt, märken fjäderlika ofärgade, utskjutande vid l)lomman'! Iias. frukt
glatt ofårad, ej sammaidiängande med kronskalen.

51 Avena. Skärmfjäll trindnjfjyade, yttre kron.skalel läderaktigt trvidryy-
gadt. Pag. 20-1:. Stora gräs med grenig, merendels utbredil vippa,
småax stora, 2 flerblommiga, skärmfjäll något olikstora 1-3— Il-ner-
viga, hinnaktiga, yttre ki'onskt\let vid basen mer eller mindre hårigt,
med knäbiijd borst på ryggen, märken ofärgade fjädei'lika, utskjutande
vid blonnnans bas, frukt hårig fårad, innesluten inom ki'onskalen.

** Skärmfjäll kortare än småaxet,

ua - Yttre kronskalet utan horst.

52 Catabrosa. Småax äggformiga, 1 .'S-blommiga, yttre kronskalet trind-

ryggadt tvärhugget, ,-J-nervigt. l'ag. 203. Mjukt bredbladigt vatten-

gräs med grenig utbredd, violett vi])pa, skärmfjäll olika stora, det nedre
mindre och urnupet, det (")fr(! med rundad spets, det yttre kronskalet
hinnaktigt, tvärhugget, märken fjiidcrlilca ofiirgade, utskjutande vid blom-
mans bas, frukt ofåradjglatt.

53 Glyceria. Småax nä.stan jetimtjocka, mangbluiniiriga, yttre kronskalet
trindryggadt, i spetsen hinnakligt, 5 7-ncrvigt. Pag. 202. Temligen
höga, i vatten eller })ä suniitiga ställen växande gräs med ej sällan

slutna slidor och stor, stundom något sammandi-agen vippa, småax stora,

före och efter blonniiugen cylindriska, skärmfjiill olika stora, hinnaktiga,
betydligt kortai^e än blonnnoi'na, k(")Iade, kronskal nästan lika stora, det
yttre med rundad eller tretandad spets, märken fjäderlika ofärgade, ut-

skjutande vid blommans bas, frukt ofårad glatt.

54 Briza. Småax slutligen hjertlika, inåvgblomtniga, yttre kronskalet trind-

ryggadt, biikigt, otydligt Jlcrnerrigf. Pag. 200. Vackert gräs med ut-

bredd gi'enig vippa af tendig(;n stora hiiiigande, sammantryckta, i början

bredt äggrunda småax, skäruitjäll lika stora, trubbiga l)ukiga, kronskal
olika stora, det yttre bredt iiggrundt n>ed hjertlik bas, trubbigt, det

inre i spetsen tvärhugget, märken ofärgade, utskjutande vid blommans
bas, frukt sammanhängande med kronskalen.

55 Poa. Småax äggrnndt lan.settUka, 2 8-hlommiga, yttre kronskalet hop-
tryckt köladt. Pag. 200. Vippan grenig, merendels utbredd, småax
hoptryckta, af tätt tegellagda, vanligen genom ludd förenade blommor,
skärmfjäll nästan lika stora, örtartade, vanligen 3-nerviga, yttre krön-
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skalet spetsigt, med eller utan tydliga nerver, det inre 2-klufvet, mär-
ken fiiiderlika ofårgade, utskjutande vid Mommans bas, frukt glatt, ej

sammanhängande me<l krnnskaleu.

bb — Yttre IcronshaJet boratbärande (itufh några Festitca-arter).

56 Festuca. Småax utan svepe, yttre kronskaht trindrygyadt med borst

i den hela eller småtandade spetsen, stift i frnlctämnets spets. Pag.
196. Bladslidor till basen klufna, vippa grenig, ut))redd eller samman-
dragen, med det gemensamma skaftet trekantigt, småax ailånga eller

lansettlika, 2-tlerblommiga, skärmfjäll olika stora, det öfre 1-, det nedre
3-nervigt, det yttre kronskalet 3—5-nervigt, det inre i kanten finhårigt,

märken fjäderlika ofärgade, utskjutande vid blommans bas, frukt van-
ligen glatt och sammanhängande med kronskalen.

57 Bromus. Småax ntun svepe, yttre kronslcalet trindryyyadt med borst

nedanför den tvnUnfna s]}etf<en, .stift fastade nedanför det håriya frukt-
ämnets s^iets. Pag. 199. Bladslidor till större delen hela, vippa gre-

nig, utbredd eller sammandragen, med det gemensamma skaftet fyrkan-

tigt, småax stora äggrundt lansettlika, nästan trinda, mångblommiga,
skärmfjäll föga olikstora, det nedre 3-, det öfre 5 -T-nervigt, det yttre

kronskalet 5 -7-nervigt, det inre i kanten borsthårigt, fruktämne upp-
till hårigt med de ofärgade Ijäderlika märkena utskjutande \'v\ blom-
mans bas, frukt sammanhängande med kronskalen.

58 Schedonorns. Småax utan svepe, yttre kronskalet köladt ined borst

nedanför den tråklafna sjtctscn, .stift fastade nedavfor det håriya frukt-
ämnets spets. Pag. 198. Bladslidor nästan hela, vippa stor grenig och
utbredd, merendels slutligen lutande, småax mångblommiga, jemnbreda
eller vanligen mot spetsen något Ijredare, skäi-mfjäll olika stora, det

nedre 1-, det iifre 3-nervigt, det yttre kronskalet mångnervigt med
borst tätt under spetsen, det inre i kanten hårigt, fruktämne upptill

hårigt med de Ijäderlika ofärgade mäikena utskjutande vid blommans
bas, frukt sammanhängande med kronskalen.

57 Dactylis. Småax utan snepe, yttre kronskalet köladt med kort borst i

spetsen, fruktämne ylait med .stiften fastade nedom dess spets. Pag.

196. Högt änggräs med nedtill hela slidor och ensidig, tätblommig
vippa, småax sammautr5'ckta, 3 5-blonnniga, kort skaffade, skärmfjäll

olika stora och med olikstora sidor, 1 —2-nerviga, yttre kronskalet med
vanligen borsthårig köl, 5-nervigt, märken fjäderlika ofärgade, utskju-

tande vid blommans bas, frukt ej sammanhängande ined kronskalen.

60 Cynosurus. Småax täckta af kamlikt delade uvepen, märken ofärgade

fjäderlika, utskjutande vid blommans bas. Pag. 196. Tendigen högt

änggräs med ensidig och axlik, grön vippa, en del småax sterila, bil-

dande svepen, de blombäi'ande småaxen 2—5-blommiga, sammantryckta,

skärmfjäll nästan lika stora, ennerviga kölade, yttre kronskalet trindryg-

gadt, 5-nervigt, frukt glatt.

61 Sesleria. De nedre småaxen med odelta ticei)efjäll, märken trådlika

ofärgade, utskjutande ur blommuns .s^JCts. Pag. 211. Temligen lågt

änggräs med till större delen vid roten tuiVade blad, hela slidor och

axlik allsidig, rundad och blåaktig vippa, småax sammantryckta mer-

endels 2-blommiga, skärmfjäll nästan lika stora, kölade, yttre kronskalet

3—5-tandadt med mellersta fliken borstlikt utdragen, frukt i spetsen

hårig.

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

Q2 Holosteum. Foder och krona 5-bladiga. Pag. 91. Temligen liten, tidigt
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på våren blojninantle och snart iörvissnande, blågrön sandväxt med hela

motsatta blad och i flocklika knippen samlade hvita blommor, foder och

krona regelbundna, ståndai-e 3-5, frukt inom blonnnan enrummig mång-
fröig, öppnande sig med (i skal. Nat. Fam. Alsinacece.

63 Montia. Foder 2-hladigt, krona trattlik, längs ena sidan delad till ba-

sen, med 5-klnfvet hräm. Pag. 128. Vattenväxter med upprepadt 2-

grenig stjelk, motsatta liela lilad och l)lommor i fablommiga knippen,

kronans flikar olika stora, ståndarne fastade vid ki-onans nedre del och

motsatta de tre mindre kronflikarne, stundom 5, stift 1 mycket kort

med 3 märken, frukt inom blomman enrummig, 3-fröig, öppnande sig

med 3 skal. Nat. Fam. Fortulacacea-.
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4 Hlaisen.

TETRANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

f Blomh-onci fiamhlarlig. fästad ofiHi'}ipå fntlctumnet.

a — Bhiil motsatta. Nat. Fam. Dipsacece. BloBimor i hufvud, oiugifna

af en blomholk, foder af 2 slag: ett yttre, som är fästadt under frukt-

ämnet, samt ett inve, fästadt ofvanpå detsamma, blomkrona 4- 5-kluf-

ven, märke merendels 2-klufvel, frukt enfröig nöt.

1 — Blomhvfvudets fäste beklädt med skärmfjäll.

* Innerfodret Mnnaktigt.

64 Dipsacns. Ytterfodret nästall omärkligt, blomkrona 4-klvfoen. Pag. 18.

Stora taggiga växter med det klotrunda eller ailånga blombufvudet tag-

gigt af de utskjutande stickande skärmfjällen och merendels hWta
blommor.

** Innerfodret bestående af borst.

65 Succisa. Krona 4-klufven, regelbunden. Pag. 18. Orter med hela blad,

klotrunda blomhufvud, blä blommor, 4-klufvet, örtartadt och fåradt

ytterfoder samt 15-stråligt innerfoder.

66 Scabiosa. Krona 5-klufven oregelbunden. Pag. 18. Örter med pardelta

blad, jjlattade blomhufvud, gredelina blommor, af hvilka de i kanten
befintliga äro större och mera oregelbundna, hinnaktigt odelt och få-

radt ytterfoder samt 5-stråligt innerfoder.

2 — Blomhufvudets fäste hårigt, utan skärmfjäll.

67 Trichera. Innerfodret mångstråligt, krona 4^-klvfven. Pag. 18. Orter

med merendels pardelta blad, plattade blomhufvud, gredelina eller röda

blommor, af hvilka de yttre äro större och mera oregelbundna, samt
4-tandadt, ofåradt ytterfoder.

h — Blad kransställda. Nat. Fam. Bubiacece. Blommor i greniga knip-

pen från bladvecken eller toppen, foder otydligt eller 4- (stundom 3—6-)

klufvet, krona regelbunden, hjul- eller trattformig, frukt vid mognaden
vanligen delande sig i tvänne enfröiga delfrukter.

68 Sherardia. Foder tydligt 6-delt, krona trattlik. Pag. 20. Liten gre-

nig nedliggande åkerväxt med blomknippen samlade mot toppen och

omgifna af sammanvuxna blomstödjeblad, tvänne af foderflikarne mindre
än de öfriga samt rödvioletta blommor.

69 Asperula. Foder otydligt, krona trattlik. Pag. 20. Örter med hvita

blommor samt 3 -4-klufven krona.

10 Galium. Foder otydligt, krona hjnlformig. Pag. 210. Örter med hvita

eller mera sällan gula blommor och merendels 4-klufven krona.

Il
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ff BlomJcrona fiamhlaclig, fästad iinder fruktämnet.

71 Plantaf/o. Blommor i ax, krona hinnaktig. Pag. 48. Örter merendels

med cie vanligen hela bladen tufvade på en underjordisk stam och från

denna utgående stänglar, 4-delt foder, trattlik 4-klufven krona, 4 länga

utskjutande, i knoppen på niidten inbiijda strängar, enkelt märke samt

2—4-rummig genom ett lock sig öppnande frukt. Nat. Fam. Plan-

taginefp.

72 Centunculus. Blommor ensamma i bladrecken, krona färgad. Pag. 47.

Liten, enkel eller grcnig, vanligen nedliggande ört med hela spiralställda

blad, regelbundna blommor, 4— 5-klufVet foder, 4 -5-klufven, nästan

klocklik krona, 4— 5 kronflikarne motsatta och inneslutna ståndare, en-

rummig flerfröig, med lock sig (ippnande frukt samt fritt centralt frö-

fäste. Nat. Fam. Primnlacea\

fff Blomkrona frihladig.

73 Cornns. Krona, ofcanpå fruktämnet, frukt 2-ruviviig .stenfrukt. Pag. 50.

Träd, buskar eller örter med motsatta hela lilad, blommor i grenigt

knippe eller hufvud, nästan otydligt 4-bladigt foder, 4-bladig krona,
ståndare alterneiande med kronbladen, jemte dem fastade pä ett ring-

formigt l)lomfäste, fruktens rum enfriiiga. Nat. Fam. Corneee.

(Evonynms, Hhamnus 5, 1).

ffff BlomhylJe kalk.

74 Alchemilla. Kalk 8-hiadig, ofärgad. Pag. 104. ()rter med spiralställda,

handdelta blad, som ha rörformigt hopvuxna stiplei-, och i greniga knippen
anordnade blommor, kalkblad i 2 kransar, de 4 yttre bladen vanligen
mindre, ståndare alternerande med de inre bladen, stundom endast en,

stift utgående frän fruktämnets sida, 1 eller stundom 2 enfrciiga, inom
det tillhårdnande fruktfästet inneslutna småfrukter. Nat. Fam. Sen-
tico-^iO'.

75 Majanthemvm. Kalk 4-delt, färgad. Pag. 163. Lilen (')rt med under-
jordisk stam samt tvänne ungefär på sijelkens midt fastade, skiftevisa

hela blad, blommor i upprätta klasar, kalk af 4 i t\å kransar ordnade,
vid basen något hopvuxna blad, i två kransar ordnade och med kalken nå-

got hopvuxna ståndare samt 2-rummig bärlik frukt. Nat. Y^m.IMiacece,

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

{Alchemilla Axthane.<^, Aspernla och Galimn 4, 1, Gentiana 5, 1, Vlmus
och Ctiscuta 5, 2).

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3 eller tiera.

f Blomhylle af foder och krona.

76 Bnlliarda. Foderblad hela, fruktämnen 4, åtskilda. Pag. 97. Liten i

eller vid vatten fiirekommande (»rt med köttiga syllika, motsatta blad,
små nida blommor i bladvecken, 4-bladigt foder och 4-bladig krona, 4
sterila ståndare (s. k. staminodier') samt 4 flerfröiga småfrukter. Nat.
Fam. Crassulaceo'.

77 Badiola. Foderblad 3—H-klufna, fruktämne ett enda, deladt i 8 rum.
Pag. 81. Liten, u])prepadt klynnedelt ört med motsatta, äggrunda
blad och små hvita, i knippen samlade blommor, 4-bladigt foder, 4-bla-
dig krona, frukt ursprungligen 4-ru7nmig, men genom falska skiljeväg-
gar delad i 8 enfröiga rum. Nat. Fa.m. I/inea;.
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ff Blomhylle O eller en ofärgad kalk.

Nat. Fam. Potamogetonece. Vattenväxter med ledad stjelk och slidomfat-

tande eller med sammanvuxna stipler försedda blad, samkönade eller

enkönade, ensamma eller i ax samlade blommor, en eller flera ståndare

samt en eller flera skilda enfrtnga småfrukter.

78 Fotamogeton. Blommor i a.r, ftmnfrnkter 4 oskaftaäe. Pag. 170. Vat-

tenväxter, förekommande i såväl sött som salt vatten, än nedsänkta un-

der vattenyt-an och då med hinnaktiga blad än med de öfre, då läder-

artade, bladen flytande, kalk af 4 fjäll (hvilka af somliga anses som
fjäll-lika bihang från ståndarnes knappband), ståndare motsatta kalkfjäl-

len och fastade vid dem, stift korta med utbredda märken, småfrukter
nästan stenfruktartade, stundom genom felslagning färre än 4.

79 Ruppin. Blommor parvisa på ett gemensamt skaft, småfrukter 4 skaf

-

tade. Pag. 173. ITafsväxter, nedsänkta i vattnet, med trådsmala blad
och i tvåblonimiga ax anordnade blommor, kalk af 2 fjäll (ansedda för

de Qäll-lika ståndarsträngarne), ståndarknappar 2 med stora åtskilda

knapprum (som derföre blifvit räknade som 4 ståndare), fastade på fjäl-

len, småfrukter 4 (genom felslagning färre) utan stift med utbredda
märken.

n*



XX

a Klassen.

PENTANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

f Viurter med hlomJcoVc.

80 Glau.r. Kall- färgad. IclocHik ^-klvfven. Png. 47. liileii strandväxt

med motsatta, hela och köttiga blad samt ensamma röda blommor i hlad-

vecken, ståndare fastade på kalkens nedre del och alternei^ande med
dess flikar, stift 1 med klotformigt inäike, frukt enrummig, flerfi-öig

med frön insänkta i fördjupningar ]iå det fria centrala och uppsvällda
fästet, (ippnande sig med 5 skal. Nat. Fam. Primnlacece.

ff Växter med foder och sambladig krann.

a — Fruktämnen 4, inom blomman.

Npt. Fam. Borrnginerp. Merendels sträfhåriga (h-ter med sjiiialstidlda

blad utan stipler, blommor i ensidiga, före blomningen iniulhidf och
klasar liknande knip]ien, merendels regelbundna, foder och kiona fem-

flikiga, ståndare 5, stift 1 med helt eller 2-klufvet märke, uppstigande
mellan fruktämnena, frukt 4 enfröiga smånötter.

1 — Krovd nian knölar eller fjäll i pipöppnhigcn.

öl EchiiiiH. Krona klocklik med anahsknrct och vlikfunitigt h-kiufvethräm.
Pag. 27. Hög sträflmrig växt med kniiipen anordnade i ett långt ax
och blå tendigen stoia blommor, olikformigt a-delt foder, olika stora

och vanligen utskjutande ståndare, 2-khifvet miirke och glatta, på ett

plattadt fäste sittande småfrukter.

82 Pvlmonuria. Krona trattlik, likformigt 5-khifren, foder 5-tandadt. Pag.

27. Håriga vårväxter med efter blonniingen starkt tillväxande rotblad,

enkla eller figa greniga, fåblommiga knippen, blå eller violetta blo)n-

nior, foder 5-kantigt, kronans svalg med 5 hårknip])en, ståndare lika

stora, inneslutna, småfrukter glatta sittande på ett plattadt fäste.

83 Lit/iospermum. Krona trattlik, likformigt h-khifven, foder '»-delt. Pag.
2G. Sträfliåriga öirter med grcuiga, liladiga blondiuijipen och små hvita

blomnifir, kronans svalg med .^ håriga veck, ståndare lika stora, inne-

slutna, småfrukter glatta, släta eller gropiga, fastade på ett plattadt

fruktfäste.

2 — Kroiia )iied knölar eller fjäll i pipöppningeH.

* Småfrnkter taggiga.

84 Vynoglossum. Småfrukter på gttre aidan plattade, öfrerallf taggiga.

Pag. 27. Mjukt gråluden grenig öirt med brunröda, temligen stora

blommor, foder nästan likformigt .'j-klufvet, krona trattlik med .5 knölar

i pipöjipninj^en, inneslutna ståndare och nästan klotformigt miirke, små-



XXI

frukter med öfrc delen af insidan sammanhängande med det pelarlika

fruktfästet.

85 Echinospermmn. SmCifrukter trekantnja, endast i kanten taggiga. Pag.
27. Något sträfhårig ört med små blå blommor och greniga, bladiga
blomknippen, foder nästan likfoi-migt 5-klnfvet, krona hjulformig med
5 knölar i pipöppningen, inneslutna ståndare och nästan klotformi^t
märke, småfrukter med 1-3 rader taggar i kanten och med hela insi-

dan fastade vid det pelarlika fästet.

** Småfriiicter släta.

86 Symphytmn. Kronsoalg tillsJutet af långa spetsiga, i kanten glandel-
håriga fjäll. Pag. 25. Sträfhåriga och bredbladiga tirter med ofta

vingkantad stjelk och tcmligen stora lutande, röda eller violetta blom-
mor, foder 5-klufvet, krona nästan klocklik med vidgadt svalg och litet

5-tandadt bräm, ståndare inneslutna, småfrukter med hål i fästpunkten
och insänkta i ett plattadt fäste.

87 Anclmsa. Kronsvahj med trubbiga knölar, krona trattlik med rak pip,
foder likformigt 5-khtfcet. Pag 25. Sträfliårig ört med röda, blå eller

hvita blommor, ståndare inneslutna, deras knappar längre än strängen,
småfrukter med hål i fästjjunkten och insänkta i ett plattadt fäste.

88 Lycopsis. Kronsvalg med trubbiga knölar, krona trattlik med krökt
pip, foder ^ likformigt o-klufvet. Pag. 25. Mycket sträfhårig åkerväxt
med ljusblå blommor, för öfrigt som föreg. slägte.

89 Myosotis. Kronsvalg med små tandlika knölar, krona hjulformig med
rak pip, foder likformigt o-klufvet. Pag. 25. Små håriga örter med
bladlösa knippen, merendels blå blommor med gula kniilar, inneslutna
ståndare, klotformigt märke och småfrukter fastade på ett platt fäste.

90 Asperugo. Kronsvalg med trubbiga knölar, krona trattlik med rak
pip, foder 5-delt med vid basen tandade flikar, slutligen stort plattadt
och tvådelt. Pag. 27. Nedliggande krokhårig och snärjande ört med
små blå blommor, som sitta ensamma eller i 2—3-blommiga knippen i

bladvecken, slutligen nästan gåsfot-likt foder, ståndare iimeslutna, märke
odelt, småfrukter plattade, ofvan midten med insidan fastade vid ett pe-
larlikt fäste.

b — Fruktämne ett enda inom blomman, enrummigt med frön fastade på
ett fritt fröfäste, märke enkelt, vanligen klotformigt.

Nat. Fam. Primulaceee. Örter med regelbundna, merendels 5-taliga blom-
mor, ståndare motsatta kronflikame, ett stift med klotformigt märke,
frukt inom blomman kapselartad, enrummig med flera frön, som äro
insänkta i ett uppsvälldt, fritt fröfäste.

1 — Stjelkblad nedtill tufvade och blommor derigenom på stänglar.

91 Primula. Foder 5-tandadt, krona trattlik med cylindrisk, upptill vid-
gad pip. Pag. 47. Vårväxter med rotstock, hela blad och gula eller

rödaktiga blommor i flock, foder rörformigt, af kronpipens längd eller

kortare, krona ofta med knölar i svalget, ståndare fastade i pipen, in-

neslutna, märke klotformigt, frukt mångfröig, öppnande sig med 5, i

spetsen ofta 2-klufna skal.

92 Androsace. Foder 5-tandadt, krona trattlik med äggformig, upptill

sammandragen pip. Pag. 48. Sandväxt med små hvita, i flock sam-
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lade blommor, foder längre än kronpipen, krona med knölar i svalget,

ståndare fastade i pipen, stift kort, frukt 3—5—mångfröig, öppnande sig

genom 5 tänder eller skal.

93 Hottonia. Foder 5-delt, krona trattlik med tcmligen kort tipptill vid-

gad pip. Pag. 48. Vattenväxt med kamlikt delade blad och hvita,

temligen stora, kransställda och i klase ordnade blommor, ståndare fa-

stade i svalget, märke plattadt klotformigt, frukt <")ppnande sig med 5,

vid basen och i spetsen sammanhängande skal.

2 — Sljelk hladig.

94 Änagallis. Krona hjulformig, frukt öppnande sig med lock. Pag. 46.

Liten utbredd åkerväxt med motsatta blad och ensamma, röda eller

blå blommor i bladvecken, foder 5-delt, krona 5-delt, ståndare med fria,

håriga strängar, fastade på kronans bas, märke klotformigt, frukt mång-
fröig.

95 Lysimachia. Krona klocklik eller nästan hjulformig, 5-kliifven, frukt
öppnande sig med 5—10 skal. Pag. 46. Upprätta eller nedliggande

örter med 4-kantig stjelk och motsatta eller kransställda blad och blom-

mor ensamma i bladvecken eller i greniga terminala knippen, stora

gula, foder 5-delt, ståndare fastade vid kronans bas, deras strängar

merendels hopvuxna, märke litet tvärhugget, fruktämne glatt.

96 Naumburgia. Krona till basen delt i vanligen 6—7 flikar med lika

många tandlika bihang mellan flikarne, frtikt öppnande sig med 5

skal. Pag. 46. Vattenväxt med upprätt, nästan trind stjelk, motsatta

eller kransställda blad samt små gula blommor i skattade klasar från

bladvecken, ståndare fastade vid kronans bas, deras strängar föga sam-

manvuxna, märke tvärhugget, fruktämne glandelhårigt.

c — Fruktämne ett enda inom blomman, enrummigt med frön fastade på
två fröfästen längs väggarne, märken 2.

1 — Blad motsatta.

Nat. Fam. Gentianece. Örter med motsatta blad och ensamma eller i

knippen samlade regelbundna, vanligen 5-taliga blommor, krona, som
vissnad, qvarsittande och inneslutande frukten, med i knoppen vridna

flikar, ståndare af kronflikarnes antal och alternerande med dem, stift

1 med 2 märken, fruktämne 1-rummigt med 2 parietala fröfästen, frukt

öppnande sig med 2 skal, som på midtcn bära fröfästena.

97 Gentiana. Ståndarknai)par alltid raka, pistill utan stift. Pag. 35.

Örter med helbräddade blad och temligen stora blå blommor, foder

4— 5-delt, krona trattlik eller klocklik, 4 -5-klufven, stundom med af-

vexlande mindre flikar, på insidan i svalget ofta försedd med hårlika

bihang, ståndare fastade nere i kronpipen, fruktämne ofta skaftadt och

i spetsen afsmalnande, märken qvarsittande.

98 Erythrcea. Ståndarknappar slutligen skruflikt vridna, pistill med tyd-

ligt stift. Pag. 36. Örter med hela blad och små röda, 5-taliga blom-

mor, krona trattlik, stift affallande, frukt af de framskjutande fröfästena

till hälften delad i 2 rum.

2 — Blad spiralställda.

Nat. Fam. Menyanthea; , skilda från föreg. familj genom spiralställda blad

och i knoppen kantlagda flikar.
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99 Menyanthes. Krona trattlik, på insidan hårig. Pag. 34. Vattenväxt

med 3-lingracle blad och rödletta blommor, samlade i en styf upprätt

klase, foder 5-delt, stift förlängdl, fruktämne nedtill omgifvet af en

riiigformig, hårbräddad skifva (uppkommen af fruktfästet).

d — Fruktämne ett enda inom blomman, jierrummigt.

1 -~ Fruktämneta rum 2-fröiga.

Nat. P'am. Convolvulaceee. Nedliggande eller slingrande örter med spi-

ralställda blad och än ensamma än i knippen eller hufvud samlade, regel-

bundna 4— 5-taliga blommor, ståndare alternerande med kronflikarne,

stift 1 med 2 märken, frukt 2—3-rummig med 2 frijiga rutn, meren-
dels öppnande sig med 2— 3 skal, som lossna och affalla från skilje-

väggarne, stundom öppnande sig med lock.

100 Convolvulun. Foder 5-hladigt, krona klocklik, på längden 5-veckad.

Pag. 24. Nedliggande eller slingrande örter med stora hvita eller röd-

letta blommor från Ijladvecken, krona grundt 5-tandad, ståndare fastade

på kronans bas, märken 2, frukt 2-rummig.

2 — Fruktämnets rum flerfröiga.

* Märken 3.

Nat. Fam. Polemoniacece. Örter med spiralställda blad och i klasar eller

hufvud samlade, 5-taliga och merendels regelbundna blommor, ståndare

5 alternerande med kronflikarne, stift 1 med 3 märken, frukt 3-rura-

mig mångfröig, öppnande sig med 3 skal, som på midten bära skilje-

väggarne och lossna från det axilära fröfästet.

101 Polemonium. Krona med kort pip, nästan klocklik, ståndarsträngar

vid basen vidgade. Pag. 34, Temligen hög ört med pardelta blad och
i greniga klasar samlade, temligen stora blå blommor, foder 5-delt,

krona 5-klufven, ståndare utskjutande, fastade vid kronans bas, frukt-

'

ämne nedtill omgifvet af en småtandad skål (uppkommen af fruktfästet).

** Märke enkelt eller tvåklufvet.

Nat. Fam. Solanacece. Örter med spiralställda blad och regelbundna 5-

taliga blommor, ståndare alternerande med kronflikarne, stift 1 med
enkelt eller 2-delt märke, frukt 2-rummig mångfröig, bärlik eller kap-
selartad.

102 Solanum. Krona hjulformig regelbundet 5-klufven, ståndarknappar
hopsittande, öijpnande sig med hål i spetsen, frukt bärlik. Pag. 37.

Örter eller buskar med blå eller hvita blommor i knippen, som oftast

äro extra-axillära, foder och krona likformigt 5-klufna, kronflikar i knop-
pen på längden hopvikna, ståndarsträngar mycket korta, frukt 2-rum-
migt flei"fröigt bär.

103 Lycimn. Krona trattlik, regelbundet 5-klufven, ståndarknippar åt-

skilda, öppnande sig med längdspringor, frukt bärlik. Pag. 37. Ofta

taggiga buskar med ensamma eller i knippen samlade, röda blommor,
foder 2-läppigt (hos vår art), krona likformigt 5-klufven, ståndare med
förlängda strängar, frukt 2-rummigt mångfröigt bär.

104 Hyoscyamus. Krona trattlik med stort olikformigt 5-klufvet bräm,
frukt kapselartad 3-rummig, öppnande sig med lock. Pag. 36. Klib-

big illaluktande ört med stora smutsgula och blåådriga, i ensidiga ax-

lika knippen anordnade blommor, foder qvarsittande och under frukt-

mognaden tillväxande, triudt, mot spetsen afsmalnaude, 5-tandadt,
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kronflikar på längden veckade, ståndare nedåtböjda, märke odelt plattadt,

frukt inneslutet af fodret, öppnande sig ofvan midten genom ett lock,

mångfröig.

105 Dotitra. Krona trattlik med stort likformigt ö-klnfvet bräm, frukt
kapselartad, nedtill i-rnmmig, öppnande sig genom, 4 skal. Pag. 36.

Temligen stor bredbladig ört med stora livita välluktande blommor i

bladvecken och grenspetsarne, foder .5-kantigt och 5-tandadt med den
större delen vid basen slutligen lossnande och aflallande samt qvarlem-

nande nedanför frukten en smal helljräddad kant, märke tvåklufvet,

frukt stor taggig, egentligen 2-rummig, men genom falska skiljeväggar

nedtill delad i 4 rum, mångfröig.

Nat. Fam. Personatce.

106 Verhascum. Krona hjulformig, oregelbundet 5-delt, frukt kapselartad,
öppnande sig genom 2 skal. Pag. 37. Höga upprätta, merendels ludna
(irter med gula, sällan hvita blommor, som äro samlade i små klasar

eller knippen, hvilka återigen äro anordnade i ett långt ax, foder djupt
5-klufvet, ståndare något ncdåtböjda, åtminstone de tre öfre, som äro
kortare, försedda med håriga strängar, knappar njurformiga öppnande
sig med en tvärspringa, fruktens skal i spetsen 2-klufna.

c — Fruktämne till större eller mindre del under blomman.
* Blomkrona regelbunden.

Nat. Fam. Campanulacecr. Oi-ter, merendels innehållande mjölksaft, med
spiralställda blad och regelbundna 5-taliga, i klasar eller hufvud an-

ordnade blommor, ståndare .5 ej fastade på kronan, alternerande med
kronflikarnc, stift 1 med 2— 3 märken, frukt till st(">rre delen under
blomman, 2 -3-rummig mångfröig, kapselartad.

107 Cami)anula. Krona klocklik 5-klufven, ståndarknappar fria. Pag. 22.

, Merendels temligen höga mjölksaftiga iirter med hela blad samt i kla-

sar eller hufvud anordnade stora blå lilommor, ståndarsträngar nedtill

fjäll-likt vidgade och täckande blommans botten, märken 3 tendigen

långa, frukt 3-rummig, »ippnande sig med 3 hål på sidorna (genom en

ofulländad bildning af skal).

108 Jasione. Krona hjtdformig, till basen delad i 5 smala flikar, stån-

darknappar vid basen hopvuxna. Pag. 23. Ort med små blå, i med
holk försedda hufvud samlade blommor, kronflikar i början samman-
hängande, slutligen skiljande sig från basen mot s})ctsen, ståndarsträn-

gar syllika, ej vidgade mot basen, mäi-ken 2 korta, nästan otydliga,

frukt 2-rummig, öppnande sig i spetsen genom 2 korta tänder (ofull-

ändade skal).

Nat. Fam. Primulacea;.

109 Samolus. Krona med kort vid pip, nästan klocklik, bärande stnndarne.

Pag. 47. Temligen liten hafsstrandväxt med bladig stjelk, hela lilad

och små, i klasar samlade hvita blommor, foder 5-delt, krona 5-klufven

med små syllika fjäll mellan kronflikarne (rudimenter till ståndare),

ståndare motsatta kronans flikar, stift 1 med klotfcrmigt märke, fndvt

till hälften under blomman, i sjjctsen öp))naiide sig med 5 tänder.

** Blomkrona oregelbtDiden.

110 Lobelia. Ståndarknappar hopvuxna. Pag. 24. Vattenväxt niedjemn-

breda, vid roten tufvade blad, och blomstängel samt blåhvita, i ensidig klase

samlade blommor, foder 5-delt, krona läppformig, den öfre läjjpen 2-,

den nedre 3-klufven, kronpip på öfre sidan ui)pristad, ståndarsträngar



XXV

ej fastade på kronan, märken 2 -3, frukt 2—3-rummig mångfröig, öpp-
nande sig i spetsen med 2- 3 tänder. Nat. Fani. Loheliacea.

111 Lonicera. Ståndarknappar åtskilda. Pag. 22. Buskar med motsatta

hela blad och i 2— mängblonimiga, ofta hufvudlika knippen samlade
blommor, foder af 5 små tandlika i)lad, krona läp})formig, den öfre läp-

pen 4-klufven, den nedre hel, med hel pip, märke klotformigt, frukt

2—3-rammig af fåfröiga i'um, bärlik. Nat. Fam. Caprifoliacecv.

(Viburnum och Samhucus 5, 3).

fff Växter med foder oeh frihladig krona.

a — Krona oregelbunden.

112 Viola. Blomfoder grönt, de tvä nedre ståndarne med sporrlika bihang

.

Pag. 82. Låga örter med hela, vanligen hjertlika blad och stipler,

blommor ensamma i bladvecken, foder 5-bladigt, foderblad nedom fäst-

punkten uklragiia i bihang, krona 5-bladig, det nedre kronbladet försedt

med sporre, ståndarkna])par hopslutna med ofvan knappen fjäll-likt ut-

draget knappband, de tvä nedre ståndarnes bihang inneslutna inom kron-
bladets sporre, stift 1 med föga fiikadt, nästan rundadt märke, Irukt

inom 1)lomman 1-rummig, mångfröig med frön fastade på 3 parietala

fröfästen, öpjinande sig med 3 skal, som bära fr(")fästena på midten.
Nat. Fam. Violariecc.

113 Impatiens. Endast de 2 yttre foderbladen något grönaktiga, ståndare
utan bihang. Pag. 76. Temligen hög, på skuggrika ställen förekom-
mande ört, med saftig ledad stjelk och spiralställda hela blad, blom-
mor hängande, stora gula, samlade i fåblommiga klasar från bladvec-

ken, foder egentligen 5-bladigt i två kransar, 2 i en yttre krans samt
3 i den inre, af hvilka det ena är stort färgadt och sporrlikt, mer eller

mindre inneslutande kronan, de båda öfriga ytterst små fjäll-lika, ofta

felslagna, kronan egentligen af 5 i en krans ställda blad, af hvilka 4
äro parvis hopvuxna och bilda 2 tvåklufna sidoblad, oeh det 5:te fritt,

ståndar-e 5 med hopvuxna knappar, deras strängar slutligen lossnande
från de i form af en mössa på märket qvarsittandc knapparne, stift O,

märke enkelt, frukt inom blomman, långsträckt, 5-rummig och meren-
dels mångfröig, r>p]»nande sig med .5 skal, som nedifrån lossna från det

axilära fröfästet och elastiskt hoprulla sig. Nat. Fam. Balsaminece.

b — Krona regelbunden.

1 — Fruktämne inom. blomman.

114 Erongmiis. Ståndare alternerande med kronbladen, frukt å-ö-rum-
mig, kapselartad. Pag. 50. Buske med 4-kantiga qvistar, motsatta
hela blad och små gröngula, i greniga fåblommiga klasar samlade blom-
mor, foder och krona 4 -5-bladiga, ståndare 4-5 jemte kronbladen
fastade på ett skiflikt fäste, frukt 4 -5-knölig ljusröd, öppnande sig

genom en längdspringa längs ryggen på hvarje rum, frön ensamma,
oragifna af en saftig orangefärgad frömantel. Nat. Fam. Cclastrinecc.

115 Rhaninus. Ståndare motsatta kronbladen, frukt stcnfrvktartad . Pag.
95. Träd eller buskar med hela, motsatta eller spiralställda blad och
små grönaktiga, i knippen samlade, 4— 5-taliga blonrmor, som ej sällan

äro mångbyggare, ståndare motsatta kronbladen, stift 1 med enkelt eller

2 — 4-klufvet märke, frukt 2—4-nmimig med enfröiga rum. Nat. Fam.
Rhamnecc.

2 — Fruktämne under blomman.

116 Ribcs. Kronblad mot basen afsmalnande till en klo, stift 3-klufvet.

Pag. 94. Buskar med spiralställda handdelta blad, blommor ensamma
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eller i 2—flerblommiga klasar, foderblad 5 fastade i kanten af det skål-

lika blomfästet, kronblad merendels små, alternerande med ståndarne,

stift 2 mer eller mindre hopvuxna, frukt under blomman, 2-rummig
månglröig med fi"ön pä 2 parictala friHasten, bärlik. Nat. Fam. Ri-
besiucece.

117 Hedera. Kronblad mot basen bredare, f<tift odeladt. Pag. 50. Kry-
pande eller klängande buske med spiralställda handdelta blad och små
gröna, i flock samlade blommor, fodei-blad 5 nästan omärkliga, stån-

dare alternerande med kronbladen och jemtc dem fastade på ettskiflikt,

öfver fruktämnets spets utbredt fäste, stift 1 med odelt märke, frukt

undei" lilomman 5 -10-runimig med enfröiga rum och frön fastade på
axilära fröfästen, bärlik. Nat. Fnm. AraliaccfC.

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

f Örter med ofärgad blomlcalk.

a — Blad med stipler, (Åtminstone de nedre motsatta.

118 Herniaria. Kalk med o trädlika fjäll, som alternera med kalkbladen.

Pag. 128. Liten grenig och nedliggande ört med blommor i hufvud-
lika kni])pen från de öfre bladvceken, blad med hinnaktiga stipler, de
öfre genom det ena bladets felslagning eller mindre utveckling skenbart
strödda, ståndare 5 alternerande med fjällen (rudimenter till kronblad),

märken 2 nästan utan stift, frukt enrummig enfriiig, hiunaktig och alTal-

lande oöppnad, innesluten inom fruktfästet. Nat. Fam. Paronychiecc.

b — Blad utan stipler, spiralställda.

Nat. Fam. Clwnopodiacece. Saftiga, ihier med merendels spiralställda blad
utan stipler, blommor i hufvudlika knipi)en, som bilda en sammansatt
blomställning, kalk vanligen 5-bladig, ståndare 5 motsatta kalkbladen, stift

och märken 2, frukt merendels inom blomman och omsluten af kalken,

enrummig, enfröig och blåslik, vanligen affallande oöpijnad.

119 Chenopodium. Stjelkblad platta, kalkblad utan bihany, frön vändande
den breda sidan mot kalkens botten. Pag. 140. Örter med ej sällan

hvitmjöliga blad, små gröna blommor, som äro anordnade i hufvudlika
knippen, kalk vid fruktmognaden oförändrad, omslutande frukten, em-
bryo ringformigt krökt kring fröhviten.

120 Blitum. Stjelkblad platta, kalkblad utan bihang, frön till större eller

mindre del vändande kanten mot kalkens botten. Pag. 139. Ståndare
1—2— 5, kalk vid fruktmognaden ofta mer eller mindre köttig och
färgad.

121 Schoberia. Stjelkblad nästan trinda, kalkblad utan bihang. Pag. 141.

Köttig hafsstrandört med blågröna, ej taggiga blad, kalkblad slutligen
något köttiga, omslutande frukten, frö nästan utan hvitc med plattadt,

spiralvridet embryo.

122 Salsola. Stjelkblad nästan trinda, kalkblad med ett bred t vinglikt bi-

hang 2iä ryggen. Pag. 141. riafsstrandväxt med taggspetsade blad och
blommor i bladvecken, frö vändande den br(^da sidan mot kalkens bot-
ten, utan hvite (hos vår art) med koniskt, spiralvridet embryo.

ff Träd med färgad blomkalk.

123 Ulmus. Ståndare motsatta kalkens flikar, frukt en enrummig iingfrukt.
Pag. 135. Träd med spiralställda, fjädcrnerviga, i två rader oi'dnade,
ofta på ömse sidor om mcdelncrven oliksidiga blad och snart aflal-
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lande stipler, blommor i flocklika kni))])on, utvecklande sig före bladen,

kalkflikar 5, sällan 3 -8, ståndare af kalkHikai-ncs antal och motsatta dem,
märken 2 stiftlika, frukt inom blomman, cnrunnniLT enfröi;;. Nat. Fam.
Ulmacecc.

fff Växter med foder och mmbladifj krona.

124 Cynanchum. Krona lijulformiy, murlce ett enda, nköldformiyt 5-kan-

tigt, täckt ef atäudarnc. Pag. 35. Ört med motsatta hela Idad och

små hvita i Hocklika knippen från bladvecken sandade blommor, foder

5-klufvet, krona regelbunden 5-delt, ståndare 5 med i märket insänkta

knappar, som äro försedda med hinnaktiga, till en 5-klufven krans hop-

vuxna bihang, stiit 2 med gemensamt mäi'ke, fruktämnen 2 mångfröiga

med frön på axilärt fröfäste, vid mognaden lossnande längs den inre

sidan, så att fnifästeua blifva fria. Nat. Fam. Asclepiadece.

125 Cuscuta. Krona trattUl< eller klocklik, märken 2 trådlika. Pag. 24. Röda
eller gulaktiga, oäkta parasiter med trådlik glest fjällbeklädd, kTän-

gande stjelk och små hvita eller rödletta, i hufvud samlade blommor,
foder och krona 4— 5-klufna, kronpip nedtill med små flikiga, ståndarne

motsatta fjäll, ståndare 4— 5 alternerande med kronflikarne, märken
merendels spetsiga, frukt en enda inom blomman, 2-rummig med 2-

fröiga rum, öppnande sig genom lock. Nat. Fam. Convolvulacete.

ffff Växter n>ed foder och frihladig krona.

Nat. Fam. UmOeUiferce. Orter med ledad stjelk och slidomfattande, mer-
endels sammansatta eller djupt delade blad, blommor vanligen i sam-
mansatta flockar, små och oftast regelbundna 5-taliga, foder fästadt

ofvanpå fruktämnet och merendels otydligt, kronblad 5 jemte de med
dem alternerande ständarne fastade på ett skiflikt uppsvälldt, öfver

fruktämnets spets utbredt fäste, stift och märken 2, frukt under Idom-
man, merendels med upphöjda åsar på ytan, 2-rumniig med enfröiga

rum, slutligen från basen delande sig i tvänne delfrukter, som lossna
ifrån och bli hängande vid en gaffellikt delad sträng (fruktpelaren).

a — Blommor utan eller med korta akaft och derigenom samlade i hufvud
eller en hufvudlik, enkel flock.

126 Eryngium. Blommor talrika i ensamma hufvud, foder tydligt, 5-bla-

digt, frukt fjällig. Pag. 57. Stor, utspärradt grenig, blågrön och ti-

stellik hafsstrandväxt med blå blommor, som aro fastade på ett kägellikt

fäste och täckas al skärmfjäll, kronblad omvändt äggrunda, urnupna
med inböjd spets, delfrukter utan åsar, med hela sin längd hopvuxna
med fruktpelaren.

127 Hydrocotyle. Blommor i fåblommig enkel, hufvudlik flock, foder otyd-

iiyi) frukt glatt. Pag. 56. Liten späd kärrväxt med trådlik krypande
stjelk, hela sköldlika blad och små hvita eller rödletta blommor, kron-
blad äggrunda spetsiga hela, frukt från sidorna sammantryckt, delfruk-

ter med 5 åsar.

128 Sanicula. Blommor i hufcudlika, i en flock samlade småflockar, blom-
foder tydligt, 5-bladigt, frukt krokhårig. Pag. 56. Temligen hög
skuggväxt med handdelta blad och små hvita eller rödletta blommor,
af hvilka de i kanten äro skaftade och ^ blonmior, de inre nästan
oskaftade och hermafrodita, kronblad omvändt äggrunda med inböjd
spets, frukt trind med omärklig fruktpelare, delfrukter utan åsar, ej

lossnande från hvarandra vid fruktmognaden.
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129 Buphiiruin. Flock nästan enkel, med hitfvudlika småflockar, foder
otydligt, frukt r/ri/nprickig. Pag. 56. Temligen liten, styf och blågrön
kustväxt med smala spetsiga hela blad och små gula lilommor, kron-
})lad rundade hela, i spetsen inböjda, delfrukter med 5 nästan vinglika

åsar.

b — Blummor tijdiifft akaftade och sdlioida anordnade i flockar, .sum bilda

en sammmisatt flock.

1 — Fröhvite vid delfrukternas insida plattad eller konvex (synliyt vid

en tvär genomskärning af frukten).

'' Delfrukternas rygg plattad.

aa — Foder tydligt.

130 Heracleum. Allmänna svepet snart aflällande, åsar föga tydliga, låga
trådlika, de mellersta tätt näruiade till hvarandra och långt skilda

'från sidoåsnrne. Pag. 52. Höga sträfliåriga örter med 1-2 gånger
pardelta blad och hvita eller rödletta blommor, af hvilka de yttre ofta

äro större, flock med både allmänt och enskilt svepe, kronblad omvändt
hjertlika med inböjd spets, stift temligen långa upi)riitta, delfrukter
med tätt sammanliggande kanter, de mellersta åsarne 3, lika långt af-

lägsnade från hvarandra, de båda sidoåsarne långt skilda från dessa,

befintliga i delfrukternas kanter, oljekanaler klubblika samt tydliga mellan
åsarne, på delfrukternas insida }iarvisa och ej till basen nående.

131 Feucedammi. Allmänna svepet qvarsittandc, åsar foga tydliga träd-
lika, lika långt aflägsnade från hvarandra. Pag. 53. Höga glatta örl er
med mycket sammansatta blad och hvita blommor, flock med både all-

mänt och enskilt svepe, kronblad ojnvändt äggrunda med inbtijd spets,

delfrukter med tätt hopliggande kanter, de båda sidoåsarne liefintliga

i delfrukternas kant, oljekanaler smala, nående till fruktens bas.

132 Laserjntinm. Allmänna svepet qvarsittande, delfrnkternus åsar bredt
vingkantade. Pag. 52. Hög blågrön, merendels glatt ört med Tnycket

sammansatta blad och hjertlikt äggrun(hi trubbiga småblad, flock ined
både allmänt och enskilt svepe, kronbkid omvändt äggrunda, urnupna
med inböjd spets, delfrukter något konvexa, med 5 trådlika åsar (pri-

mära åsar), af hvilka sidoåsarne betiima sig på dellrukternas insida,

samt 4 vingkantade åsar (sekundära åsar), som finnas mellan och på
sidor-na om de 3 primära åsarne på delfrukternas i^yggsida och under
hvilka oljekanaler ligga.

bb — Foder otydligt.

133 Pastinac((. Flock utan svepe, delfrukter med^ kanterna tätt hoplig-

gande, åsar nästan otydliga trådlika. Pag. 52. Temligen hög, nästan
glatt ört med enkelt parbladiga blad och gula blommor, flock utan så-

väl allmänt som enskilt svepe, kronblad rundade, hela med inböjd spets,

stift korta tillbakaböjda, delfrukter tunna plattade med 3 åsar pä mid-
ten, långt skilda från de båda sidoåsar^ne, som befinna sig i kanten,
oljekanaler smala sträckande sig Hit friiktcus bas*

134 Angelica. Floclc med .svepe, det allmånnn snart aflällande, delfrukter

i kanterna något åtskilda, sidoåsar något vingkantade. Pag. 53. Höga,
upptill något mjöliga örter med mycket sammansatta blad och stora

uppblåsta slidor samt nästan klotrunda småflockar, kronblad hela spet-

siga med föga inbiyd s|)ets, delfrukternas 5 åsar ])å ryggsidan, de 3

mellersta trådlika eller kölade, mycket sn)alare än sidoåsarne.
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135 Letnsticnm. Flock med qvarsittancle, mväl allviävf som enslilt svepe,

delfrukter i kanterva tiåyot åtskilda, med 5 ringkantade åsar. Pag.

53. Hög glatt, starkt luktande ört med enkelt eller dul)belt parbla-

diga blad och blekgiila blommor, kronblad hela rundade med en liten

inböjd spets, frukt atlång, delfrukter något konvexa med sidoåsarne»

vingkant bredare än de mellersta åsarnas.

136 Silmis. Flock med enskilt och snart affallande allmänt svepe, delfruk-

ter med kanterna tätt hopliggande, deras åsar 5 kölade. Pag. 53.

Hög glatt växt med mycket sammansatta blad och blekgula l>lommor,

kronblad omvändt äggrunda med inböjd spets och tvärhuggen bas, frukt

nästan äggrund af något kuUriga delfrukter.

137 Selinum. Flock med enskilt och snart affallande allmänt svepe, del-

frukter i kanterna våyot åtskilda, med 5 vingkantade åsar. Pag. 53.

Glatt äng(")rt med mycket sammansatta blad och hvita blommor, kron-

blad omvändt hjertlika med inbcijd spets, frukt äggrund med något

kulhiga delfrukter, de mellersta åsarnes hinnkant betydligt smalare äa
sidoåsarnes, oljekanalcr mellan de mellersta åsarne ensamma, sidoåsar*

nes parvisa.

^* Delfrukter mycket knllriga och ej sammantryckta på ryggen,

aa — Flock med hade allmänt och enskilt svepe.

138 Dancus. Frukt med horsthåriga åsar. Pag. 52. Temligen hög sträf-

hårig ört med mycket delade blad, stor plattad flock samt hvita blom-
mor, det allmänna svepets blad stora pardelta, foder tydligt, kronblad
omvändt äggrunda med inbfijd spets, delfi-ukter med 5 trådlika (pri-

mära) åsar, af hvilka sidoåsarne befinna sig på den inre sidan, samt 4
vingkantade och borsthåriga (sekundära) åsar på ryggsidan.

139 Lihanotis. Frukt småluden. Pag. 54. Småluden iirt med mycket de-

lade blad och hvita eller rödletta blommor, det allmänna svepets blad
hela, foderblad borstlika, snart aflallande, kronblad omvändt hjertlika

med inböjd spets, delfrukter med 5 ujiphöjda, rundade åsar på rygg-
sidan, utan sekundära åsar.

140 Haloscias. Frukt glatt afåug, med vingkantade åsar. Pag. 54. Glatt

glänsande, starkt luktande hafsstrandväxt med dubbelt sammansatta blad

och hvita blommor, foderblad små, kronblad omvändt äggrunda med
inböjd spets, frukt med 6 oljekanaler på delfrukternas insida.

141 Falcaria. Frukt glatt aflångf khihhlik, med trådlika, åsar samt en-

samma oljekanaler mcllav åsarne. Pag. 55. Styf blågrön ört med
trefingTade blad. späda glesblommiga flockar samt hvita blommor, foder

tydligt, kronblad omvändt hjertlika med inböjd spets, frukt hopti-yckt

från sidorna med tätt sammanslutna kanter.

142 Slum. Frukt glatt äggformig, med trådlika åsar samt tre oljekanaler
i hvarje mellanrum Pag. 5f>. Glatta vattenväxter med enkelt parbla-
diga Ijlad, flockar ofta motsatta bladen samt hvita blommor, foder tyd-

ligt, kronblad omvändt hjertlika med inböjd spets, frukt från sidorna
hoptryckt med i kanterna tätt hopsittande delfrukter, fruktpelaren ofta

förblifvande hopvuxen med delfrukterna.

hh — Flock utan allmänt (eller med snart affallande), men med enskilt

svepe.

143 Cicuta. Foder tydligt, kronhlad omvändt hjertlika med inhöjd spets,

frukt klotrund med jdatfa åsar. Pag. 54. Glatt mycket giftig vatten-
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växt med mycket sammansatta blad och hvita Idommnr, enskilta svepet

måiigbladigt, frukt klotrund, något hoptryckt från sidorna, delfrukter

med 5 åsar och ensamma, mellanrummet mellan åsarne alldeles upp-

fyllande oljekanaler, vid mognaden lossnande frän fruktpelarens grenar.

144 Oennntlie. Foder ti/dlir/t, kronblad omrävdt hjertlil-a med inhöjd spets,

frukt utdraget äggrund med truldtiga åsar. Pag. 54. Glatta vattenväxter

med mycket delta blad och hvita blommor, enskilta svepet mångbladigt,

foderblad tillväxande efter blomningen, stift mycket långa, qvarsittande

på frukten, delfrukter med 5 åsar med ensamma oljekanaler mellan

åsarne, vid mognaden ftirblifvande hopvuxna med fruktpelarens grenar.

145 Helosciadinm. Foder otydligt, kronblad äggrunda hela med rak spets,

frukt aflång med trådlika åsar. Pag. 56. Krypande eller flytande vat-

tenväxt med de nedre l)laden hårfint delade och fåblommiga 2- 3-strå-

lio-a, bladen motsatta flockar, det enskilta svepet 3-bladigt af utstående

blad, frukt från sidorna sammantryckt, med ensamma oljekanaler mellan

åsai'ne och odelad fruktpelare.

146 Aethusa. Foder otydligt, kronblad omvändt hjertlika med inhöjd sjtcts,

frukt äggrund med kölade åsar. Pag. 54. Temligen hög ört med
mycket sammansatta blad och hvita blommor, enskilta svepet 3-l)ladigt

af nedböjda blad, frukt rundad, ej sammantryckt från sidorna, med
tätt hopslutna delfrukter och korta ned)W)jda stift, oljekanaler ensamma
mellan åsarne, fruktpelaren 2-dcla(l.

cc — Flock utan både allmänt och enskilt svepe (eller med ett och annat

allmänt svepeblad).

147 Apium. Kronblad rundade hela, frukt nästan klotrund med odelt

fruktpelare. Pag. 55. Glatt., starkt luktande hafsstrandväxt med enkelt

parbladiga lilad och hvita blommor, foder omärkligt, frukt från sidorna

något hoptryckt med trådlika åsar och ensamma oljekanaler mellan de

mellersta och parvisa niellan de yttersta åsarne.

148 Aegopnditim. Kronblad omvändt hjertlika med inböjd spets, frukt

äggrund utan oljekanaler, fruktpelare i sjietsen 2-klufven. Pag. 55.

Stor glatt skogsört med dulil)elt pardelta blad och hvita Ijloinmor, foder

omärkligt, frukt från sidorna hoptryckt, med trådlika åsar.

149 Carum. Kronblad, omvändt hjertlika med inböjd spets, frukt aflång

med ensamma oljekanaler mellan åsarne, fruktpelare i spetsen 2-kluf-

ven. Pag. 55. Glatt (irt med dubbelt sammansatta blad och livita

blommor, foder otydligt, flock stundom med fål)ladigt allmänt svepe,

frukt från sidorna hoptryckt, med trådlika åsar, delfrukter med tvänue

oljekanaler på insidan.

150 Pimpinclla. Kronblad omvändt hjertlihi med inhöjd spets, frukt run-

dadt äggfnrmig med flera oljekanaler mellan åsarne. Pag. 55 Orter

med enkelt parbladiga blad och hvita l)lommor, foder otydligt, frukt

från sidorna hoptryckt med trådlika åsar och flera oljekanaler äfven på
delfrukternas insida.

2 — Fröhvite ml delfrukternas insida fårad.

* Frukt hårig eller taggig.

151 Torilis. Flock med både allmänt och enskilt .irepe, foder tydligt, frukt
utan sprut. Pag. 51. Sträfliårig ort med dubbelt sammansatta blad

och rödletta blommor, svepeblad hela, kronblad omvändt hjertlika, frukt

äggi-uud från sidorna något hoptryckt, delfrukter med 5 primära, små-
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håriga och trAdlika åsar, af hvilka sidoasarne finnas pa delfrukternas

insida, samt med de sekundära åsarne lietäekta af de i åsdälderna be-

fintliga småfaggarnc.

152 Anthriscvfi. Flock vied endast emkilt srcpc, foder omärlligt, frukt
med kort fjlatt spröf. Pag. öl. Ort med mycket sammansatta blad,

3 "6-stråliga, ))laden motsatta flockar samt hvita Idommor, kronblad
omvändt äggrunda, frukt äggrund, från sidorna hoptryckt, krokhårig,
med endast på sprcitet tydliga åsar.

*-* Frukt (ilutt.

153 ferefolinni. Frukt hnisettlik med tydligt npröt, utan tydliga åsar och
oljekannler. Pag. 51. Orter med mycket sammansatta blad och hvita

blommor, flock vanligen utan allmänt svepe, foder omärkligt, kronblad
omvändt äggrunda, frukt från sidorna hoptryckt, med endast på sprötet

tydliga åsar.

154 Myrrhift. Frnkt njlihuj utan spröf, med rivgkavlade ihåliga åsar.

Piig. 51. Mjukhårig, starkt luktande ("irt med mycket sammansatta blad
och hvita blommor, flock utan allmänt svepe, foder otydligt, kronblad
omvändt äggrunda, frukt från sidorna hoptryckt.

155 Chfcrophylhim. Frukt nflång utan spröt, med låga trnhhiga sdåta

åsar. Pag. 51. Sträfhårig iirt med dulibelt sammansatta blad och
hvita blommor, flock mei^endels utan allmänt svepe, foder otydligt, kron-
blad omvändt hjertlika, frukt från sidorna hoptryckt, med ensamma olje-

kanaler mellan åsarne.

156 Coninm. Frukt äggrund utan spröt, med upphöjda rynkiga åsar.
Pag. 51. Glatt illaluktande (u-t med mycket sammansatta lilad och hvita

blommor, flock med fåbladigt såväl allmänt som enskilt svepe, foder
tydligt, kronblad omvändt hjertlika med inböjd spets, frukt ft^ån sidorna
hoptryckt, med 5 åsar utan oljekanaler på hvarje delfrukt.

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

157 Sambucus. Alla btomtnorna tvåkönade, frukt stenfruktartad 3-fröig.

Pag. 20. Träd, buskar eller örter med motsatta parbladiga blad och
blommor i greniga qvastlika knippen, foder fästadt ofvanpå fruktämnet,
föga utveckladt, 5-tandadt, krona hjulformig 5-delt, regelbunden, märken
3 utan stift, frukt stenfruktartad 3-rummig med det inre lagret hårdt.

Nat. Fam. Valerianeoi.

158 Vihurnum. Be yttre hlommorna större och könlösa, frukt stenfrukt-
artad, enfröig. Pag. 20. l^)uske med motsatta, 3-klufna blad och hvita,
i greniga knippen samlade blommor, krona klocklik 5-klufven, fruktens
inre lager läderaktigt, fiir (ifiigt som föreg. Nat. Fam. Valerianece.

4 Ordn. TETRAGYNIA. Pist. 4.

159 Farnassia. Blomma regelhunden med foder och krona af 5 fria blad,
samt 5, horstlikt delade, kronbladen motsatta fjäll. Pag. 84. Liten
glatt kärrväxt med enbladig och enblommig stjelk, ståndare alternerande
med kronbladen, märken 4 utan stift, frukt inom blomman enrummig
mångfritig med fröna fastade på parietala fröfästen, öppnande sig med
4 skal, som på midten bära fröfästena. Nat. Fam. Droseracea.

5 Ordn. PENTAGYNIA. Pist. 5.

f Foder örtartadt.

160 Drosera. Foder djupt 5-delt, ståndare ej sammanvuxna med kron-
bladen. Pag. 84. Kärrväxter med nedtill tufvade, rikt glandelbä-
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rande, rödaktiga blad, blommoi" i ensidiga, före blomningen inrullade

knippen, små hviia och regelliundna, krona 5-bladig, ståndare alternerande

med ki'onbladen, stift 2-klufna, stundom endast 3—4, och frukten, som
sitter inom blomman och är enrummig, mångfröig med 3-5 parietala

fi'öfästen, öppnande sig med ett motsvarande antal skal, som på midten

bara fröfästena. Nat. Fam. Drofieraceu-.

ff Foder hinnaktigt.

Nat. Fam. Hnmhagmeff. Örter med merendels nedtill tufvade blad och

regelbundna 5-taliga blommor, foder hinnaktigt r)-tandadt, krona 5-bla-

dig, ståndare 5 motsatta kronbladen och nedtill sammanvuxna med dem,

stift 5, frukt inom blomman, enrummig enfröig med frf) fästadt på ba-

silärt fröfäste, nötlik och innesluten inom fodret.

161 Armerio. Blommor i Mifmul, täckta af hinnaktiga sl-tirmfjäJl. Pag.

-19. Glatt ört med smala jenmbreda rotblad, Idomhufvud ensamt på
blomstängel, vid basen fcirsedt med en rörformig, nedåt blomstängeln

tillbakaviken hylsa, blommor röda, stift håriga.

162 Statice. Blommor i greniga ensuTign ax, täcida af shirmfjäU. Pag.

49. Glatta hafsstrandväxter med breda rotblad och greiiig stängel,

blommor ljusblå, stift glatta.

6 <)rd)i. POLYGYNIA. Pist. många.

163 Mgofiiiriif!. FriiH af talrilca, på ett iitr/ragct fäste sitiinute småfrvl--

ter. Pag. 61. Liten glatt ört med trådsmala rotbhui och enltlommig

stängel, foder 5-bladigt, med nedtill sporrlikt utdragna blad, kronblad

5 små gula, med en trådlikt utdragen klo och en rörformig honungs-

grop vid basen, ståndare 5 eller flera. Nat. Fam. Barmvculacea'.
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6 lilasseii.

HEXANDRIA.
1 Oidn. MONOGYNIA. Pist. 1.

f Morwkotijkdona växter med hlowJioR eller ntan hlomhylle.

a — BJomkall' furgcuJ, fästad ofvanpå fruktämnet.

Nat. Fam. Nurcissinetr. Orter med lökstam ocli slidomfattande, från lök-

stammen utgående blad, blommor ensamma eller i flockar på stänglar,

omgifna af hylsblad, kalk färgad, bestående af 2 tretaliga kransar, stån-

dare 6 inåtvända, frukt under lilomman 3-rummig- och kapselartad,

öppnande sig med 3 skal.

164 GahintJnifi. De tre inre kalhhladen mindre. Pag. 158. Tidigt blom-
mande lökväxt med en ensam, hängande hvit blomma, som nedtill om-
gifves af ett hinnaktigt, med griina kanter försedt hylsblad, lökstam
med få slidomfattande fjiill och 2 fullt utvecklade Idad, Ijlomstängel ut-

gående från vinkeln af det öfversta bladet, kalk fiibladig, af klocklikt

hopslut na blad, ståndarknappar upptill långspetsade, öppnande sig i spet-

sen med hål, lika långa.

165 Narcissms. KalJchlad lila stora, på insidan härande ett skålformigt
hihang. Pag. 157. Tidigt blommande lökväxt med en ensam hängande
gul blomma, som ömsintes af ett i Ixii-jan rörformigt slutet hinnaktigt,

slutligen uppbristande hylsblad, lökstam med talrika slidomfattande fjäll

samt merendels 3 fullt utvecklade Idad, blomstängel utgående från vin-

keln af det öfversta bladet, kalkblad stjernformigt utbredda, ståndare

fastade på ett rörformigt fäste, de 3 yttre kortare.

h - Blomkalk färgad, fästad under fruktämnet.

Xat. Fam. Liliitcece. Orter med lökstam eller rotstock samt merendels
slidomfattande blad, blomkalk regellninden färgad, bestående af 6 i två

kransar anordnade, fria eller hopvuxna blad, stift ett med enkelt eller

tredelt märke, frukt inom blomman 3-rummig flerfröig, bärlik eller

kapselartad.

1 — Kalk samhladig, frtikt härlik.

166 Conrallaria. Blommor tråkönade med 6-tandad kalk och trekantigt

märke. Pag. 162. Orter med rotstock och hvita, i klasar anordnade
blommor, som än utgå från rotstocken än från en bladbärande stjelk,

ståndare sammanvuxna med den rundadt klocklika eller rörformiga kal-

ken, bär 3-rummigt, med i början 2-fröiga, slutligen merendels enfröiga

rum

.

167 Asparagns. Blommor månghyggare, med 6-delt kalk och tredelt märke.
Pag. 162. Hög, mycket grenig ört med rotstock och små gWingula,

hängande blommor från grenvinklarne, blad små hinnaktiga och fjäll-

lika, de yngsta grenarne i bladvecken utvecklande korta borstlika gre-

III
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nar, som vanligen anses för blad, ståndare fastade på "kalkens bas, bär

3-ruramigt med 2-fröiga rum.

2 " Kalk frihhulif/, frnJd lapselartad.

* Stånäarsträngar fastade vid Iniappens bas.

168 Tulipa, Blommor ensamma, vlan hylsa, märken 3 utan stift. Pag.

158. Tidigt blommande lökväxt, bikstam med 1-4 slidnmfattande Ijäll

och terminal stjelk, som är bladbärande med en ensam gul blomma i

spetsen, kalkblad utan honungsgrop, på båda sidor färgade, klocklikt

hopslutna, slutligen aftallande, ståndarsti-ängar fastade i en inskärning

vid knappens bas, frukt trekantig, med mångfröiga rum.

169 Gagea. Blommor iJlocJc, omgifna af örtarta de hylshiad, stift förlängd t

med helt eller otydligt 3-klufvet niärle. Pag. 161. Tidigt blommande
lökväxter, lökstam med ett enda mycket tjockt, slidomfattande blad,

stjelk (stängel) i spetsen bärande hylsblad, för ("ifrigt bladlös, kalk af

stjernformigt utbredda, gula och på yttre sidan grihiaktiga, vid frukt-

mognaden qvarsittande blad, ståndarsträngar fastade i en inskärning vid

knappens bas, frukt trekantig, med fåfröiga rum.

** Ståndarsträngar fastade vid knappens sida.

170 Lilium. Lökväxt, kalkblad vid basen försedda med en homingsgrop>.

Pag. 159. Lökstam med talrika spiralställda ijäll, stjelk bladig af nä-

stan kransställda blad, blommor brunröda, samlade i klase, med till-

bakaböjda kalkblad, stift nästan cylindriskt med 3-kantigt märke, frukt

med mångfröiga rum.

171 Allium. Lökväxt, kalkblad nian homingsgrop, blommor i flock, om-

gifna af hinnaktiga hylsblad. Pag. 152. Lökstam med flora eller färre

slidomfattande lökfjäll och terminal blomstängel, alla bladen utgående

från lökstammen, men ofta, i ftdjd af sina länga slidor, sittande h('igt

uppe på blomstängeln, stift förlängdt, fåstadt i en fördjupning i frukt-

ämnets spets, qvarsittande efter fruktens öppnande, märke odelt, frukt

med l-~2-fn)iga rum.

172 Ornithogahim. Lökväxt, kalkblad utan honungsgrop, blommor i klase

eller qvast, utan hylsblad. Pag. 161. Ijökstam med talrika spiral-

ställda fjäll och terminal blomstängel, kalkblad hvila, på yttre sidan

grönaktiga, stjernformigt utbredda och efter blonniingt>n qvarsittande,

ståndarsträngar breda bladlika, stilt lastadt på Iruktiininets spets, med
odeladt märke, frukt mod fåfrciiga rum.

173 Anthericnm. Ört med rotstock och gräslika blad, stift lioigt trådlikt

med odelt märke. Pag. 160. Rotstock kort lieklädd mod hinnaktiga fjäll,

blad gräslika, nedtill tufvade, blommor i enkel cllor gronig klase, soin

vid basen ej omgifves af hylsblad, med nedtill ledade liloiuskaft, kalkblad

hvita stjernformigt utbredda, ståndarsträngar trådlika glatta, märke odelt,

frukt med fåfröiga rum, frön kantiga.

Nat. Fam. Nartheciaceo\

174 Narthecium. Ort med rotstock och avärdlika blad, stift kort syllikt

med trekantigt märke. Pag. 165. Rotstock lång krypande, blommor
i klasar utan hylsldad, oledade, kalkblad sljernformigt utbredda, gula

och på yttre sidan grönaktiga, ståndarsträngar trådlika håriga, frukt 3-

rummig mångfröig, öppnande sig med 3 skal, fi'ön med trådlikt ut-

dragna ändar.

c — Blomkalk fjäll-lik eller 0.

1 — Stift förlängdt med 3 trådlika märken.

Nat. Fam. Juncacetp. Gräslika örter med regelbundna, i en vanligen
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mycket nirgreuad blomställning samlade blommor, kalk af G i tvänne

kransar ordnade, hinnaktiga och agnlika fjäll, ståndare i 2 tretaliga

kransar, frukt inom blomman, 1— 3-rummig, öppnande sig med 3 skal.

175 Jiincuf!. Blad trinda eller förvandlade till slidor, fritH S-rnvmiig med
Jierfriiiga rum. Pag. 165. Blad ofta mer eller mindre knutigt ledade,

mod kiufna slidor, glatta, frön fastade på axilära fr(')fästen.

176 Lmula. Blod fjräsMa, frnJcf 1-rummig 3-fröiy. Pag. 168. Blad mer-

endels i kanten håriga, mod slutna slidor, frön fastade på liasilära frö-

fäston.

2 — Stift O, viärJce enkelt punkt- dier skifformigt.

Xat. Fam. Aroidcfc. Örter med små, cnkiuiadc eller tvåkönade, meren-

dels i kolfvar samlade blommor, som nedtill omgifvas af en hylsa, kalk

af 6 fjäll ollor felande, ståndare 1—2-6 eller flera, frukt inom blom-

man i- ollor 3-rammig, en- eller flerfröig, vanligen bärlik.

177 Aconis. Kalk af (i fjäll. Pag. 169. Vattenväxt med plattad bladlik

stiingel, sviirdlika blad och blommor samlade i en oskaftad kolf, som
nedtill omgifvos af en lång sviivdlik hylsa, hvilken synes bilda en fort-

sättning af )>loms(ängeln, kalkblad trubbiga, omgifvande frukten, frukt-

ämne i Ixirjan trerunnnigt mod flerfröiga rum, frukt enrummig, 1— 3-

fröig, torr och affallande or)ppnad.

178 Calla. Blommor utan hylle. Pag. 16i). Kärrväxt med breda, skaf-

fade blad och blommor samlade i en skaffad kolf, som omgifvos af ett

plattadt, iiå insidan hvitt hylsljlad, fruktämne onrummigt florfröigt,

frukt bär,

ff Dikotglcduua växter med foder och krona.

179 Berberis. Foder, liksom kronan, af G i trå tretaliga kransar anord-

nade blad. Pag. 64.' Buske med spiralsfällda blad och gula i klasar

anordnade blommor, lilondivllo fästadt under fruktämnet, foderblad mer
eller mindre färgade, kronblad vid liasen 1 »ärande tvänne glander, stän-

darknayjpai" öppnande sig mod elastiskt uppspringande klaffar, märke
sköldformigt med nästan omärkligt stift, frukt 2— 3-fröigt, aflångt bär.

Xat. Fam. Berberidece.

180 Pejtlis. Foder 12-bladigt, fästadt i kanten af ett rörformigt blomfäste.

Pag. 97. Liten (">rt med motsatta helbräddade blad och små röda, i

bladvecken sittande och merendels ensamma blommor, kronblad 6 snart

affallande, stift kort med odoladt märke, frukt tvårummig mångfröig.

Nat. Fam. Lythranetr.

2 Ordn. TRI- IIEXAGYNIA. Pist. 3-6.

f Märken med tydliga stift.

Nat. Fam. Folygonea. Örter med slidomfattande och med stipelslidor

försedda blad, blommor i knijipon, som äro anordnade i ax eller gre-

niga klasar, hyllo bestående af en färgad eller ofärgad, enkel eller dub-

liei kalk, ståndare 3—9, stift merendels 3, frukt enrummig och enfröig,

af kalken omsluten nöt.

181 Rnme.r. Kalk ofärgad af G, i tvänne kransar anordnade blad. Pag.

131. Örter mod merendels hela blad och i greniga klasar anordnade
blomknippen, de 3 yttre kalkbladen mindre och of^örändrade, de 3 inre

under fruktmognaden starkt tillväxande och med medelnerven vid basen

III*
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ofta uppsvälld till ett gryn, ståndare i en enkel krans, alternerande

med de inre kalkl)laden, märken penselformiga, frukt innesluten inom
de tre inre kalkbladen.

ff Märl-en utan stift.

Nat. Fam. Alistnaceo'. Kärr- eller vattenväxter med slidomfattande lilad

och regelbundna, i klasar eller greniga knippen samlade blommor, blom-
hylle än 3-bladigt foder och 3-bladig krona, än en O-bladig, nästan ofär-

gad kalk, ståndare 6—9 eller flera, iVukt af 3— 6 eller många merendels
fria eller stundom i början sammanvuxna, men slutligen från hvarandra
lossnande, en- eller flerfröiga småfrukter.

182 Trighchiv. Frukt af 3—6 helt och hnllef mmmanruxna fiwdfnd-ter,

märken fjäderliha. Pag. 165. Örter med trådlika, vid basen lufvade

blad, bladlösa stänglar och små griuia, i långa axlika klasar samlade

blommor, kalkblad 6 kupiga och örtartade, affalhindi^, ståndarsträngar

mycket korta, fastade på knappens sida, nedtill sammanvuxna med kalk-

bladen, miirken fastade på fruktämnets spets, 3 -6, frukt af 3 (> med
en fraktpelare sammanvuxna och slutligen från denna lossnande samt

längs den iin'e sidan sig öppnande, enfr()iga småfrukter.

183 Scheuchzeria. Frukt of 3, endast rid hasen sannnanruana snififruk-

ter, märken enkla. Pag. 164. Kärrväxt med bladbeklädd stjelk och

gröngula, i en utspärradt grenig klase samlade l)lommor, kalklilad 6

qvarsittande platta, de inre smalare, ståndare 6 med tydliga, vid knaii-

pens bas fastade strängar, märken sncdt lastade på fruktämnena, små-

frukter vid basen hopvuxna, 1—2-fröiga, öppnande sig liiugs den inre

sidan.

3 Ordn. POLYGYNIA. Pist. mänga.

184 AVsma. Foder och krona 3-hladif)a. Pag. 164. Yattenviixler med
hela, merendels breda blad och i sammansatta km'p]ien samlade, lixila

eller rödletta blommor, stift talrika, qvarsittande eller aflallaude, frukt

af flera, i kretsar eller spiral anordnade, enfröiga och ncitlika småfruk-

ter. Nat. Fam. AHsmaccce.
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3 Hlasseii.

HEPT ANDRIA.

1 Ordn. MOisOGYNU. Pist. 1.

185 TricntaUs. Blommor 7-, milan 5- 6-tal(g<(, krona regeVmndcn hjulfor-

mig, till basen delad. Pag. 46. Liten glatt skogsört med hela, mot sljel-

kcns spets samlade blad och ensamma skaftade, hvita blommor frän de

öfre bladveckcn, foder och krona 5— 6"-7-delta, ståndare af samma an-

tal, motsatta kronans flikar, frukt inom blomman, enrunnnig fäfröig,

öppnande sig med 5—7 tillbakarullade skal. Nat. Fani. Primiilacccc.

186 Aesculua. Krona af merendels 5 fria och olika stora blad. Pag. 58.

Högt träd med motsatta fingerlika blad och oregelbundna, i klasar sam-

lade, hvita blommor, foder 5-tandadt, kronblad försedda med klo, stån-

dare 7, sällan 6 eller 8, olikstora nedljöjda, frukt inom blomman, lä-

deraktig taggig, 3-rummig med 1- 2-fröiga rum, öppnande sig med
3 skal. Nat. Fam. Äcerinea;.
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S Klassen.

OCTANDRIA.

1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

f BnsJcar med färgad hlomkaVc.

187 Daphne. Kalk 4-deU, frukt stenfrtiktartad. Pag. 135. Låg buske

med hela spiralställda blad och röda, i merendels 3-blonimiga knippen

samlade blommor, märke klotformigt, nästan utan stift, frukt inom

blomman enrummig och enfröig. Nat. Fam. l'hymek(€.

ff Småbuskar med foder och sambladig krona.

Nat. Fam. Ericinece. Småbuskar med läderartade, ofta öfvervintrande

blad och regelbundna 4— 5-taliga blommor, krona af 4--5 fria eller

sammanvuxna blad, ståndare 8—10 i tvänne kransar, ej sammanvuxna
med kronan, deras knappar vanligen försedda med tornlika bihang och

öppnande sig med hål i spetsen, stift 1 med utbredt, vanligen 4—5-

klufvet märke, frukt inom eller under blomman, 4—5-rummig.

a — Frukt inom blomman, kapselartad.

188 Calluna. Foder hinnaktigt färgadt, djupt å-delt, längre än den klock-

lika, å-dclta kronan. Pag. 124. Liten buske med små motsatta blad

och röda, i ensidiga klasar nedanför stjelkens s])ets samlade blommor,
som vid basen omgifvas af skärmtjäll, krona qvarsittande och omgif-

vande frukten, ståndarknappar öpjmande sig genom längdspringor, som
ej sträcka sig ned tUl basen, märke 4-klufvet, frukt 4-rummig med få-

fröiga rum, öppnande sig med 4 skal, som lossna från de vid fröfästet

qvarsittande skiljeväggarne.

189 Erica. Foder grönt 4-delt, kortare än den äggformigt rörlika, i-lan-

dade kronan. Pag. 124. Liten buske med kransställda blad och ljus-

röda i flockar i grenspetsarne samlade blonmior, krona (ivarsittandc,

ståndare öppnande sig med hål i spetsen, frukt 4-rummig, (»ppnande

sig med 4 skal, som på midten bära skiljcväggarne.

h — Frukt under blomman, bärlik.

190 Myrtillus. Krona klot- eller äggformig, 4—5-tandad, ståndarknappar

med 2 tornar på rgggsidan. Pag. 123. Små buskar nud siiiraiställda

breda, ej öfvervintrande blad och ensamma eller i klase samlade 4—5-

taliga blommor, foder helt eller tandadt, frukt 4- 5-rummig med
mångfröiga rum.

191 Vaccinium. Krona klocklik, 4—5-klnfvcn, ståndarknappar utan tor-

nar. Pag. 123. Liten buske med spiralställda, läderartadi' och öfver-

vintrande blad och i klasar samlade 4 -5-tidiga Idommor, foder 4-klufvet.
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192 Oxi/coccns. Krona Jijulformig 4-dclt, ståndarknappar utan tornar.

Pag. 123. Liten krypande buske med spiralställda, öfvervintrande l)lad

och i fåblonnniga flockar samlade, 4-taliga röda blommor,

fff Örter med foder och frihladiy krona.

Nat. Fani. Onxgrariecp. Örter med merendels motsatta blad och ensam-
ma eller i klasar samlade 4-, sällan 2-taliga blommor, krona 2— 4-bla-

dig jemte de i en enkel eller oftare dubbel krans anordnade ständarne
fästad på ett sammandiaget eller skålformigt fåste ofvanpå fruktämnet,
stift enkelt med 2 eller 4 åtskilda eller förenade märken, frukt 2- eller

4-rummig med flcifrciiga, sällan enfr(")iga rum, i förra fallet öppnande
sig med 4 skal, som lossna från det pelarlika fröfästet.

193 Epilohium. Kronblad lika stora, fastade på ett västan saimnandra-
f/et blomfäste, ståndare och stift raka, frön med fjun. Pag. 98. Tem-
ligen höga, merendels greniga växter med åtminstone de nedre bladen
motsatta och ensamma eller stundom nästan i klase samlade, röda re-

gelbundna blonnnor, märken 4, än åtskilda än förenade, frukt lång-

sträckt jemnljock, 4-rummig mångfröig, öppnande sig med 4 skal.

194 Chamfcnerion. Kronblad något olikstora, fastade på ett nästan sam-
mandraget blomfäste, ståndare och stift nedböjda, frön med fjun. Pag.
98. Hög ogrenad ört med sjiiralställda blad, stora röda, något oregel-

bundna och i enkel klase samlade blommor, märken åtskilda, frukt lång-

sträckt jemntjock, 4-rummig mångfröig, öppnande sig med 4 skal.

195 Oenothera. Kronblad lika stora, fastade på ett rörformigt blomfäste,

ståndare och stift raka, frön utan fjun. Pag. 97. Hög grenig ört

med de nedre bladen motsatta och blommor samlade i klasar, frukt

mot basen tjockare, öppnande sig med 4 skal.

(Polygonum 8, 3, Monotropia 10, 1, Acer 23, 2.)

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

196 Chrysospleninm. Kalk 4-bladig, fruktämne under blomman. Pag. 96.

Liten, tidigt blommande kärrväxt med spiralställda blad och i grenigt

knippe samlade, små gula blommor, ståndare i tvänne kransar, fastade

pä ett skiflikt utbredt blomfäste, frukt enrummig mångfröig,- med frön

på parietala fröfästen, öi)pnande sig i spetsen med 2 skal. Nat. Fam.
Saxifragea:.

(Ulmus 5, 2, Polygonum 8, 3, Acer 23, 2.)

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

197 Polygonum. Kalk o-bladig färgad, embryo liggande vid sidan af frö-
hviten, med raka hjertblad. Pag. 129. Ö^ter med slidlika och med
stipelslidor försedda hela blad, hvita eller rödletta blommor, som äro

anordnade i axformigt samlade knippen, hvilka än äro ensamma än

bilda en klasformig, mycket grenad blomställning, ståndare 5— 8, stift

2—3 vanligen mer eller mindre hopvuxna, med klotformiga märken,
frukt enrummig enfröig, plattad eller trekantig nöt. Nat. Fam. Po-
hjgonece.

Fagopyrum. Kalk 5-bladig, färgad, embryo omgifvet af fröhviten, med
hopvikna hjertblad. Pag. 129. Glatta greniga örter med hvita eller

rödletta blommor och blomknippen anordnade i en qvastlik, grenig

klase, ståndare 8, stift 3. Nat. Fam. Polygonece.

4 Ordn. TETRA -PENTAGYNL^. Pist. 4-5.

198 Paris. Kalk ofärgad af 4 yttre samt 4 inre och smalare blad, frukt
inom blomman bärlik. Pag. 163. Vårväxt med hela, i en ensam krans
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ställda blad, blomma ensam 4-talig, ståndare i tvänne kransar, med
knappbandet förlängdt i ett öfver knappen utskjutande syllikt bihang,

frukt 4-rummig med flerfröiga rum. Nat. Fam. Liliacece.

199 Adoxa. Foder 3—3-Jclvfvet, krona ofärgad Jijnlformig, 4— 5-kJufven,

frukt under blomman. Pag. 57. Liten glatt vårväxt med enkelt eller

dubbelt 3-fingrade blad och blommor samlade i ett 5-blommigt, i stjel-

kens spets sittande hufvudlikt knippe, den öfversta blomman 4-talig,

sidoblommorna 5-taliga, frukt till större delen under blomman, bärlik

4— 5-rummig, med enfröiga rum. Nat. Fam. Ädoxecc

200 Elatine. Foder 3- 4-deU, krona 3—å-hladig med lika många eller

dubbelt jiera ståndare, frukt inom blomman. Pag. 93. Mycket liten

vattenväxt med motsatta hela blad och små rödletta lilommor i blad-

vecken, frukt 3—4-rummig med flerfröiga rum, öppnande sig ungefär

till midten med 3—4 valvler, som lossna frän de på det pelarlika axi-

lära fröfästet qvarsittande skiljeväggarne. Nat. Fam. Elatinecc.
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9 14lH<;sen.

ENNEANDRIA.

1 Ordn. HEXAGYNIA. Pist. 6.

201 Butomus. Kalk Ö-bladig i två kransar, de tre yttre på utsidan grön-

aktiga foderlika. Pag. 164. Hög vattenväxt med långa smala trekan--'

tiga blad samt blomstängel och ljusruda blommor, som äro samlade i en

af flera lilomknippen bildad flock, ståndare i två kransar, nämligen 6 i

en yttre, parvis motsatta de yttre kalkbladen, samt 3 i en inre, mot-

satta de iin-e kalkbladen, frukt af 6 kalkbladen motsatta, mångfröiga

småfrukter, som öppna sig längs den inre sidan, frön fastade på fruk-

tens hela insida. Xat. Fam. Butomece.
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lO Klassen.

DECANDRIA.
1 Ordii. MONOGYNIA. Pist. 1.

Nat Fam. Ericinea;.

f Krona sumhlailifj.

202 Arctostaplvjlos. Krona ägyformig 5-tandad, frukt en ö-riiminig sten-

frukt inom blomman. Pag. 123. Liten nedliggande buske med ufver-

vintrande spiralställda ulad och rödletta blommor, samlade i korta få-

* blommiga klasar, foder 5-klui'vet, ståndarkuappar med 2 tornlika bihang,

öppnande sig med hål i spetsen, iruktens rum culröiga.

203 Andromeda. Krona äggformig ö-tandad
, frukt Icapsclartad, inom

blomman. Pag. 124. Liten buske med öfvervintrande spiralställda blad

och blekröda, i flockar samlade blommor, frukt 5-rummig med flerfröiga

rum, öppnande sig med 5 skal, som lossna frän det pelarlika fröfästet

och bära skiljeväggarne längs midten, för öfi'igt som föreg.

(Vaccinium 8, 1.)

ff Krona frihladig.

201 Pyrola. Foder 5-delt, frukt o-rummig, öppnande sig med 5 skal, som
bära skiljeväggarne på midten. Pag. 125. Örter eller små buskar

med de spiralställda bladen samlade mot stjclkens bas, Ijlommor hvita

eller rödletta, ståndarknapparnes rum åtskilda, öppnande sig med hål

vid basen, fruktens skal vid basen och i spetsen sammanhängande.

203 Ledum. Foder mycket litet, 5-tandadt, frukt 5-rummig, öppnande sig

med 5 skal, som bära skiljeväggarne pä kanterna. Pag. 121. Buske
med spiralställda lilad och hvita, i flockar samlade l)lommoi', som äro
något oregelbundna, sä att den r):te foderfliken är vänd nedåt och det

5:te kronbladet uppåt, ståndarkna])])ar utan tornai-, öppnande sig med
hål i spetsen, fruktens skal lossnande från basen mot spetsen.

206 Monotropa. Blommor 4 -5-taliga, foder 4 o-bladigt. Pag. 126. Gul-
aktig ijällbeklädd parasitväxt med blommor samlade i klase, den öfver-

sta blomman .5-talig, sidoblommorna l-taliga, foderblad färgade, kron-
blad klocklikt hoj3slutna, vid 1)asen s))orrlikt utdragna, ståndarkuappar
öppnande sig med en halfmånfonnig tvärspringa, frukt inom ))lomman,
vid basen omgifven af glandier, öppnande sig med 4—5 skal, som lossna

från fi'uktpelarcn och bära fröfästena på midten.

(Geranium 16, 2.)

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

f Örter med blomkalk.

207 Scleranthus. Frukt nöthk, innesluten inom det tillhårdnandc frukt-

fästet. Pag. 128. Små greniga örter med motsatta syllika, vid basen
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sammanvuxna blad utan stipler, blommor i greniga knippen, kalk 5-

bladig, siåndare 10 i tvä kransar, de inre utan knappar. Nat. Fam.
Faronychieee.

ff Örter med foder och krona samt spiralntällda blad.

Nat. Fam. Saxifragecc. Orter med merendels spiralställda blad och i

knippen samlade, regelbundna blommor, blomhylle mera sällan en en-

kel kalk, vanligen foder och fribladig krona, kronblad vanligen 5

jemte de i tvänue kransar ställda ståndarne fastade på eller omkring
fruktämnet, stift 2, frukt under eller nästan inom blonmian, 1 2-rum-
mig och flerft"öig, med rummen öppnande sig längs insidan.

208 Saxifraga. Frulct .2-rummig. Pag. 95. Örter med flikiga eller någon-
gång hela blad och blommor i klaselika, ensidiga knippen, foder 5-bla-

digt, fästadt i kanten af det skålformiga eller ringformigt hopdragna
blomfästet, frukt af 2 upptill åtskilda rum, ö])pnande sig i spetsen
längs rummens fria insida.

fff Örter med foder och krona samt motsatta blad.

Nat. Fam. Silenacea;. Orter med ledad stjelk, motsatta, nedtill något
hopvuxna blad och i greniga knippen samlade, regelbundna blommor,
foder sambladigt, kronblad 5 åtskilda och försedda med klo, jemte de
i tvänue ki-ansar ställda ståndarne fastade på ett utdraget fäste, stift

2—5, fruktämne ett enda inom blomman, en- eller flerrummigt, frukt

öppnande sig med skal.

209 Bianthus.__ Foder trindt örtartadt, vid basen omgifvet af slcärnifjäU.

Pag. 87. Orter med smala helbräddade blad och röda eller hvita, ensamma
eller i täta knippen samlade blommor, foder örtartadt cylindriskt, kron-
blad med tandad eller i smala flikar delad skifva, som saknar kron-
snärp (en tvåtandad utväxt) vid basen, och med lång, merendels ving-

kantad klo, frukt cnrummig, öpjjnande sig med 4 skal.

210 Tanica. Blomknippe inneslutet inom stora, broskartade skärmfjöM,
foder 5-kantigt hinnaktigt. Pag. 88. Sandväxt med smala jemnbreda
blad och ljusröda, i ett fåblommigt hufvudlikt knippe sandade blommor,
som nästan helt och hållet omslutes af de skal-lika skärmfjällen, foder

utan skärmfjäll vid basen, kronblad med lång vingkantad klo, utan
kronsnärp.

211 Saponaria. Foder trindt örtartadt, utan skärmfjäll vid basen. Pag.

87. Tendigen hög ört med bi'eda blad och hvita eller rödletta, i gre-

niga knippen samlade blommor, kronblad med vingkantad klo samt
kronsnärp.

212 Gypsophila. Foder hinnaktigt 5-kantigt, utan skärmfjäll vid basen.

Pag. 8S. Örter med smala jemnbreda blad och i greiuga knippen sam-
lade blommor, foder klocklikt 5-flikigt, kronblad med kort ovingad klo,

utan kronsnär)).

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

f Foder sambladigt, kronblad med klo. Nat. Fam. Silenacece.

213 Silene. Frukt i spetsen öppnande sig med 6 tänder. Pag. 85. Örter
med i knippen sandade blommor, foder 5-tandadt, utan skärmfjäll vid

basen, kronblad med ovingad klo, med eller utan kronsnärp, frukt en-

dast nedtill 3-rummig, för öfrigt enrummig.
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ff Foder frihludigt, kronblad utan klo.

Na t. Fam. Ahinacece. Örter ined motsatta blad och i knippen samlade
blommor, foder 4— 5-bladigt, kronblad 4—5 åtskilda, med kort eller

ingen klo, ståndare i merendels tv;t kransar, lastade på ett sammandra-
get blomiastc, stift 3—5, frukt inom blomnran, enrummig mängfröig,

kapselartad.

a — Blad utan strplcr, blommor hetta.

214 Stcllaria. Kronblad 2-khifna, frukt öxixmandc .sig med 6 s/cal. Pag.

89. Temligen små örter med trind eller 4-kantig stjelk och stjern-

formiga blonmior, kronblad 2-klufna eller 2-delta, frön njurformiga.

215 Arenaria. Kronblad hela, frukt öppnande sig med 6 tänder. Pag.

91. Små örter med 4 -5-taliga blommor, kronlilad utan klo, i spetsen

hela eller svagt urnupna.

216 Halianthus. Kronblad hela, frukt öppnande */// med 6' skal, de yttre

ståndarne med 10 tydliga glandier vid basen. Pag. 91. Köttig bred-

bladig strandväxt med ensamma blommor i bladveeken, kronblad med
tydlig klo, friin till antalet få, stora päronformiga.

217 Alsine. Kronblad hela, frukt öppnande sig med S skal, ståndare med
otydliga glandier rid basen. Pag. 91. Liten smalbladig sandväxt, kron-

blad utan klo, frön små talidka.

b ~ Blud med siiplcr, blommor blekröda, sällan hvitu.

218 Lejjigonitm. Kronbhtd hela, frukt öppnande sig med 3 skal. Pag. 93.

Smalbladiga merendels greniga (hler, stipler hinnaktiga hopvuxna, om-
gifvande l)ladens lias, blommor i ensidiga knippen, med efter blomnin-

gen nedb()jda skaft, friin ofta försedda med en vinglik kant.

4 Ordn. TETKA-PENTAGYNIA. Pist. 4-5.

f Fruktämne ett enda, foder sambladigt. Nat. Fam. Silenacece.

219 Melandrium. Kronblad 2-klufna, försedda med kronsnäri), frukt öpp-
nande sig med 10 (stundom (i) tänder. Pag. 86. Temligen höga, bred-
bladiga örter, blommor tvåbyggare, foder 10 — 20-nervigt, 5-tandadt,

kronbladens klo ej vingkanlad, stift motsatta foderbladen, frukt en-

rummig.

220 Lychnis. Kronblad djupt Jlerklufna, försedda med kron-^inärp, frukt
öppnande sig med 5 tänder. Pag. 86. Kärrväxt med tendigen smala

blad och röda blommor, foder uijjiluijdt 10-nervigt, 5-tandadt, kronbla-

dens klo oviugad, stift motsatta ibdei'bladen, frukt enrummig.

221 Viscaria. Kronblad hela, försedda med kronsnärp, frukt Ö2>pnande
sig med 5 tänder. Pag. 86. Smalbladig ört med röda blommor, foder

hinnaktigt 10-nervigt, 5-tandadt, kronbladens klo ovingad, stift motsatta

foderbladen, frukt långt skaffad, i sin nedre del 5-rummig.

222 Agrostemma. Kronblad hela utan kronsnärp, frukt öppnande sig

med 5 tänder. Pag. 86. Temligen hög åkerväxt med smala blad och
ensamma röda blonnnor, foder nästan läderaktigt, 10-nervigt, 5-flikigt

af flikar, som merendels äro liingre iin kronbladen, kronbladens klo

vingkantad, stift motsatta kronbladen, frukt oskaftad enrummig.

ff Fruktämne ett enda, foder fribladigt. Nat. Fam. Alsinacece.

a — Blad utan stipler.

223 Cerastium. Kronblad urnupna eller 2-klufna, frukt öpjmande sig

med 10 tänder. Pag. 90. Små (")rter med merendels breda blad och i
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kiiippon saiiilado Ijldiuninr, stäiularo stundom 5, stift motsatta foder-

bladen, frukt cylindrisk, mer eller mindre krökt.

224 Malorhwm. Kronhlnd djtipt 2-(lrJta, frul-t öppvonde sif/ med 5 2-

tandadc slal. Pag-. S8. Slak hi^äeklig' och hredbladio- lirt med i knip-

pen samlade hinmmnr, stift motsatta kronbladen, frukt rundadt iigg-

formig.

225 S((()ina. Krouhhid /lela eller O, fridd öppnande sig med 4—5 Itela

skal. Vag. 92. Små j^reniga och smalbladiga örter med ensamma, 4

—

5-taliga blommor, ståndare ofla i en enkel krans, stift motsatta kron-
l)laden.

h — Blad med Jiinnaliifja stijjler.

22G Spergula. Kronblad hela, frulf öppnande sig med :"> hela sical. Pag.
92. Orter med, genom de i bladvecken sittande sammandragna gre-

narne, skenbart kransställda smala blad, blommor i knippen med efter

blomningen nedl)(")jda skaft, ståndare stundom 5, stift motsatta kron-
bladen.

fff Frultihnnen 5.

Nat. Fam. Crassitlacea'. Orter med tjocka köttiga blad och i knippen
samlade, regelbundna 4—5— ti — 20-taliga blommor, kronblad fria eller

stundom hopvuxna, ståndare merendels i tvänne kransar, pistiller af

kronbladens antal och motsatta dem, vanligen åtskilda, mångfröiga, små-
frukter öppnande sig längs den inre sidan.

227 Heduni. T)lo)iiwor merendels r)-laJiga med .< glandier mellan slåndarne
och p)isiillerna. Pag. 96. Saftiga örter med merendels ti-inda eller

stundom platta Idad, foderblad 5 (stundom (j -7) fastade i kanten af

det ringformiga l)lomfästet, fruktämnen inom blomman åtskilda.

5 Ordn. POLYGYNIA. Pist. G-12.

(Semperrinim 11, 4).
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1 1 H1as.<4en.

DODECANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

228 Asavnm. BlomhaR- S-hladig, på rnsidmi färr/ucl, märJce G-stråligf. Pag.

135. Liten krypande ört med spiral ställda l)lad och ensamma termi-

nala, rpgelbundna blommor, kalkltlad fastade i kanten af det rörformiga

blomfästet, ståndare 12 i tvänne kransar, stift kort tjockt, fruktämne

under blomman 6-ruminigt med flerfröiga rum, frukt oregehnässigt upp-

bristande. Nat. Fam. AristolocJtiece.

229 Lyihrvm. BloniJtijlle fif foder och Jn-onci, vuirke Hotformiyt. Pag. 97.

Hög växt med motsatta eller kransställda hela lilad samt regelbundna,

i axformigt samlade knippen anordnade röda blommor, l)lomfodcr af

12 små tandlika blad, anordnadt i 2 kransar och fästadt i kanten af

ett rörformigt blomfäste, kronblad 6, ståndare i två kransar, frukt inom
blomman, 2-rummig med mångfroiga rum, kapselartad. Nat. Fam.
Lythrariece.

2 Ordn. DIGYXIA. Pist. 2.

230 Agrimonia. Krona 5-hJadig, frnht af 2 iwtlika, inom ett shViformicjt

fäste inneslutna småfrukter. Pag. 101. Hnor ört med spii^alställda

parbladiga blad, stipler vidvuxna bladskaftet samt i ax samlade gula blom-

mor, foder 5-l)ladigt, fästadt i kanten af den skålformiga lilombottnen,

ståndare 6—12—15— 20, fruktfäsie på utsidan boi'sttaggigt, stift fastade

på fruktämnets spets, småfrukter enfriiiga, nötlika. Nat. l''am. Senticoscf

3 Ordn. TRI-PENTAGYNL\. Pist. 3-5.

f Blomhylle af foder och krona.

Nat. Fam. Besedaccce. Örter med spiralstiillda blad och lilumnior an-

ordnade i klasar, blommor oregelbundna, foder 4^— ö-bladigt, fästadt

under det skiflika blomfästet, kronblad 4—6 flikiga n^ed klo, ståndare

12—24, märken 3—5 utan stift, fruktämne inom blomman, enrummigt
mångfröigt, upptill med 3-5 åtskilda, något öppna spetsar.

231 Beseda. Kronhlad smalflikiga, nedtill rid klon försedda med ett rand-

likt hihang. Pag. 58.

ff Blomhylle bestående af en ofårgad samhladig kalk.

Nat. Fam. Kuphorhiace(r. Merendels mjölksaftiga örter med en- eller

tvåkönade blommor, blomhylle merendels en ofargad blomkalk (hos de

Svenska Eu])hor]riaceerna), som är fästad under fruktämnet, ståndare

talrika, stift 3-2, frukt 3- eller 2-rummig med merendels enfröiga

rum, som vid mognaden lossna från en fruktpelare och öj^pna sig med
tvänne skal.
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232 Euphorhio. Kall- delad i 4—'j ylaudeUila ntbujda samt 4— 5 sma-
lare flikar, fruktämne skaftadt. Pag. 126. Mj«!(lksaftiga örter med spi-

ralställda blad utan stipler och blommor samlade i greniga, flocklikt

anordnade knippen, ståndare 10 12 eller flera, vid basen omgifna af

smala skärmfjäll, med ledade strängar, fruktämne vid basen ofta om--
gifvet af små fjäll, 3-rummigt^ märken 2-delta, frukt på slutligen ned-
böjdt skaft.

4 Ordn. POLYGYNIA. Pist. flera än 5.

233 Sempervivum. Blommor 6— 30-taliga med duhhcU sä många ståndare.
Pag. 96. Temligen hög växt med köttiga blad och i knippen anord-
nade röda blommor, glandier mellan ståndarne och pistillerna af samma
antal som dessa (6—20). Nat. Fam. Crassnlacece.
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13 lilassen.

ICOSANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

Nat. Fam. Drupnceir. Trätl ollev Imsknr med spiralsfällda blad och af-

fallande stipler, Itlnmiiior ensamma eller i klasar, i'egell)inidiia, Toder

5-bladigt, fasta<lt i kanten af den rörformiga blnmliottnen, kronblad 5,

ståndare 20 30, frukt enrummig enfniig stenfrukt, inom blomman.

234 Vrnnvs. StaifriiJct vied det yttre hn/ret saftigt och det inre (/ruridt

fårudt eller jemnt. Pag. 111. Träd eller buskar med hela sågade blad.

2 Ordn. DI-PEXTAGYXIA. Pist. 2-5.

Nat. Fam. Pomctceie. Ti-äd eller buskar med spiralstiillda blad oehslipler,

blommor regelbundna 5-ialiga, foder af 5, i blomfästets kant fastade

blad, krona 5-bladig, ståndare talrika i flera kransar, pistiller 2—

5

(sällan 1) med lika mänga 2- (siillan 1-) ellei' flerfröiga fruktämnen, som
inneslutas inom ett slutligen köttigt fruktfiiste, som i spetsen är nafladt

och bär spår efter blomdelarne.

235 Crattpgiia. SmåfrnHer 1-2 evfröiga vcdartnde, sammanviixnn , inne-

slutna inom fruJitfästct, stift 1-2. Pag. 101. Torniga buskar med
flikiga blad och hvita l)lommor, som äro samlade i greniga qvastlika

klasar.

236 Cotoneaster. Sntiifniktcr 3— 5 vnfröiya redartade, samnKoiruxna och
iits/,-j litande nr fruktfästets S2}ets, stift 3 - f). Pag. 102. Oväpnad
buske med helbräddade blad och små rcklletta blommor i fåblommiga
klasar från bladvecken.

237 Sorhns. Smafrnlcter 2 4 trafröiga hinnaliiga, sammanrn.Tna och

inneslutna inom fruktfästet, stift 2—4. Pag. 101. Tendigen höga

träd med oväpnadc grenar, parklufna eller parliladiga blad samt små
hvita blommor samlade i greniga qvastlika klasar.

238 Pyrns. Smäfrnkter f) träfröiga, pcrgamentartadc och sammanrn.rna,

inneslutna inom frnkrfastet, stift f>. Pag. 101. Låga triid med hela

blad och merendels torniga grenar, blommor temligen siora hvila eller

rödletta, samlade i flock eller enkel (|vast.

3 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

Nat. Fam. Senticosee. Orter eller buskar med s])ira]stiillda blad och sti-

pler, som merendels äro vidvnxna bladskaftet, blommor regelbundna

och oftast 5-taHga, foderblad 5 fiistade i blomfästets kant, ståndare niei'-

endels talrika i två eller ilera kransa?-, sällan i en enkel krans, pistiller

vanligtvis talrika, ställda i krans eller s])iral på ett än förlängdt än

urhålkadt fäste, frukt af vanligen talrika en- flerfniiga småfrukter.
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f Blomfoder i en enJcel, 5—7-talig krans.

239 Rosa. Smufrnl-ter enfröiga nötlika åtslcilda, inneslutna i.ett flaskfor-
migt, slutligen köttigt, under blomman sittande fruktfäste. Pag. 102.
Buskar med tag-giga grenar, parhladiga blad och stora Ijusröda, ensamma
eller i fåblommiga knippen samlade, 5-taliga blommor, foderblad mer-
endels pardelta, fruktfäste på insidan styfliårigt, smånötter spiralställda

håriga, stift fastade vid fruktämnets sida.

240 JRuhus. Småfrukter evfröiga stenfrtiktartade, hojyvuxna, fastade inom
blomman på ett utdraget fäste. Pag. 105. Merendels taggiga buskar,
sällan örter, med oftast fingerlika, sällan parbladiga eller hela blad och
hvita eller röda, i klasformigt anordnade, greniga knippen samlade eller

ensamma, 5-taliga blommor, foderI)lad hela, stift fastade på fruktämnets
spets, småfrukter vid mognaden affallande jemte fruktfästet eller loss-

nande från detsamma, spiralställda.

241 Spiraa. Småfrukter inom blomman, utskilda, 2—flerfröiga och öpp-
nande sig längs den inre sidan. ^ Pag. 111. Temligea höga örter med
pardelta blad, stora stipler och i greniga knippen samlade^ hvita 5-7-
taliga blommor, smäfruliter 5— 12 kransställda, stift fastade i fruktäm-
nets spets.

/-/'• Blomfoder af 8—10 i två kransar ställda blad.

242 Fotentilla. Kronblad omvändthjertlika eller rundade, småfrukter utan
spröt, fastade på ett torrt fäste. Pag. 109. Örter med lingerlika eller

parbladiga blad och merendels i knippen anordnade eller ensamma
gula blommor, stift fastade på fruktämnets sida, affallande, småfrukter
enfröiga nötlika, spiralställda.

243 Fragaria. Kronblad omvändt äggrunda, småfrukter utan spiröt, fa-
stade p)å ett saftigt, uppsväldt fäste. Pag. 108. Örter med 3-fingrade
blad och i knippen anordnade, hvita blommor, stift fastade i)å frukt-

ämnets sida, affallande, småfrukter enfröiga nötlika, spiralställda, frukt-

fäste vid mognaden merendels lossnande från blomfästet.

244 Comarum. Kronblad lansettlika spetsiga, småfrukter utan sxiröt, fa-
stade på ett siamptigt uppsväldt fäste. Pag. 108. Kärrväxt med par-

bladiga blad, af hvilka de nedre äro stjelkomfattande, blommor temligen
stora bruna, anordnade i knippen, de yttre foderbladen betydligt mindre
än de inre, som äro stöiTe än kronbladen och färgade, stift fastade tätt

nedanför fruktämnets spets, aftallande, småfrukter enfröiga nötlika spi-

ralställda, fruktfäste hårigt, qvarsittande vid blomfästet.

245 Genm. Kronblad rundade, småfrukter med långt spröt, fastade på
ett torrt fäste. Pag. 110. Örter med parbladiga rotblad och meren-
dels tredelta stjelkblad, blommor ensamma eller i knippen, stift fastade

i fruktämnets spets, utväxande till ett långt krokuddigt spröt, småfruk-
ter enfröiga nötlika, spiralställda.

IV



13 Hlassen.

POLYANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

f Foderblad färre än kronbladen.

a — Foder 2-bladigt, krona 4-bladig.

Nat. Fam. Papaveracecc. Mei'endels mjölksaftiga örter med spiralställda

blad utan stipler och ensamma eller i flockar samlade regelbundna blom-
mor, foder 2-bladigt, krona 4-bladig, ståndare vanligen talrika i flera

kransar, med nästan utåtvända knappar, miirken 2— flera, med eller utan
stift, frukt inom blomman, enrummig mångfröig med frön fiistade på
parietala fröfästen, kapselartad.

246 Papaver. Märke 4—20-stråh'gt utan stift. Pag. 64. Örter med hvit

mjölksaft, pardelta blad och ensamma stora röda blommor, foder- och
kronblad lätt affallande, frukt klubblik eller rundad, med 4—20 fröfä-

sten, som utgå från fruktväggen och bilda ofullständiga skiljeväggar,

öppnande sig under märket med 4—20 klaffar (ofullbordade skal), som
lossna från fröfästena.

247 Chelidonium. Märke 2-klufvet med kort stift. Pag. 65. Ört med gul

mjölksaft, pardelta blad och i flockar samlade, temligen små gula blom-
mor, frukt lång, liknande en skida, men enrummig, med 2 parietala

fröfästen och öppnande sig med 2 skal, som lossna nedifrån uppåt från

skiljeväggarne och qvarlemna fröfästena jemte stift och märken.

b — Foder i—5-bladigt, krona månghladig.

Nat. Fam. Nymphccacecc. Vattenväxter med spiralställda flytande l)lad

och långskaitade, ensamma flytande regelbundna blommor från blad-

vecken, foder 4— 5-bladigt, krona mångbladig, de inre kronbladen spi-

ralställda och öfvergående i de likaledes spiralställda ståndarne, märke
mångstråligt utan stift, frukt mångrummig, mångfröig med frön fiistade

på skiljeväggarne, köttig och affallande oöppnad.

248 Nymphcea. Blommor 4-taliga, ståndare jemte de inre kronbladen fa-
stade på fruktämnet. Pag. 58. Blommor stora hvita, foderblad 4 gröna,

mindre än de 4 yttre kransställda kronbladen, som sakna honungsgrop.

249 Nuphar. Blommor 5-taliga, ståndare fastade under fruktämnet. Pag.

58. Blommor gula, foderblad 5 gula, större än ki'onbladcn, som på
ryggen hafva en honungsgrop.

ff Foder och krona liktaliga.

250 Actcva. Foder och krona å-bladiga. Pag. 64. II(")g lundört mod sam-
mansatta blad och små hvita, i klasar anordnade Ijlommor, foder- och
kronblad lätt affallande, ståndare talrika spiralställda, med inåtvända
knappar, märke enkelt utan stift, frukt bärlik, enrummig och mång-
fröig. Nat. Fam. Bammculacccc.
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251 TTelianthenmm. Foder 5-hladigt af 2 yttre små och 3 inre större

hhiil. Pag. 82. Ilalfbuske med motsatta lilacl och stipler, blommor
regelbundna gula, samlade i ensidiga klaselika knippen, frukt inom
blomman enrummig, mångfröig med fnJn fastade på 3 parietala fröfä-

sten, öppnande sig med 3 skal, som bära fröfästena längs midteu. Nat.

Fam. Cistineoe.

252 Tilia. Foder af 5 Ma stora blad. Pag. 76. Höga träd med spiral-

ställda lijertlika blad och blommor samlade i knippen, som sitta i blad-

vecken och på hvilkas skaft ett skärmlilad är fästadt, foder och krona
5-bladiga, stift 1 med 5-tandadt märke, fruktämne inom blomman 5-

rummigt med 2-fröiga rum, frukt 1-rummig, 1— 2-fröig nöt. Nat. Fam.
Tiliacecc.

(Delphinium 13, 2.)

2 Ordn. DI-PENTAGYNIA. Pist. 2-5.

Nat. Fam. Banunndacecp.

253 Dclpliimuiv. Foderblad 5 olilia stora färgade, det öfre sporrbärande,
' hronhlad 4, sammanvuxna till ett enda, inom. det sporrbärande foder-

Jdadet inneslutet blad. Pag. 64. Utspärradt grenig åkerväxt med 3-

fingrade blad och blommor i klase, pistill 1, sällan 2— 3, frukt enrum-
mig flerfröig, öijpnande sig längs ena sidan.

25-t Aconitnm. Foderblad 5 olika stora färgade, det öfre hjelmlikt, kronblad
2 strutlika med lång klo, inneslutna inom det hjehnlika foderbladet.
Pag. 64. Hög växt med fingerlika blad och i klase samlade, stora blå
blommor, kronblad egentligen 8, men 6 af dem små fjäll-lika eller ofta

felande, pistiller merendels 3, småfrukter flerfröiga, öppnande sig längs
xlen inre sidan.

255 Aquilegia. Foderblad 5 platta likformiga, färgade, kronblad 5, ned-
till sporrlikt utdragna. Pag. 63. Temligen hög grenig ört med fin-

gerlika blad och ensamma långt skaftade blå blommor, pistiller 5, små-
frukter flerfröiga, öppnande sig längs den inre sidan.

3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. många.

Nat. Fam. BanunculaeecE. Örter med spiralställda , vid basen något
slidlika blad, blomhylle fribladigt regelbundet eller oregelbundet, än
kalk än foder och krona, ståndare vanligen talrika spiralställda med
merendels utåtvända knappar, pistiller flera fria inom blomman, ställda

än i ki-ans än i spiral, frukt af flera en- eller flerfröiga småfrukter.

f Blomhylle en kalk eller med otydliga kronblad.

256 Anemone. Kalk 5—9-bladig med 3 gröna svepeblad, småfrukter cn-

fröiga, utan spröt. Pag. 62. Tidiga vårväxter, kalk af stjernformigt

utbredda färgade blad, svepebladen (förvandlade foderblad) ofta flikiga

och atlägsnade från blomman, småfrukter med qvarsittande och oför-

ändrade stift, ställda .i spiral på ett kägellikt eller klotformigt fäste.

257 Pulsatilla. Kalk G-bladig med svepe, småfrukter enfröiga, med långt

hårigt spröt. Pag. 63. Vårväxter med vanligen mycket sammansatta
lilad och ensamma lilå blommor, kalk af klocklikt hopslutna, färgade
blad, svepebladen 3-delade i smala flikar och vid basen hopvuxna i en
slida, småfrukter ställda i spiral på ett kägellikt fäste, med qvarsittande
och till ett spröt utvuxet stift.

258 Thalictrum. Kalk 4-bladig utan svepe, småfrukter enfröiga, utan
spröt. Pag. 61. Höga örter med mycket sammansatta blad och blom-

IV*



mor samlade i knippen, hvilka äro anordnade i en mycket grenig blom-

ställning, kalkblad 4 (sällan 5) nästan ofärgade, utbredda, småfrukter

få kantiga, fastade i spiral på ett sammandraget fäste.

259 Caltha. Kalk 6-hladig utan svepe, småfrukter flerfröiga. Pag. 63.

Kärrväxt med hela blad och ensamma, stora gula blommor, kalkblad

utbredda, småfrukter 5— 10, ställda i krans, med frön i en enkel rad,

öppnande sig längs den inre sidan.

260 Trollius. Kalle 5—15-hladiy, Jcronhlad mycket små tunglika, småfruk-

ter mångfröiga. Pag. 63. Ängsväxt med fingerlika blad och en ensam
stor gul blomma i stjelkens spets, kalkblad (eller rättare foderblad)

klotformigt hopslutna, kronblad liknande ståndarne, försedda med ho-

nungsgrop vid basen, småfrukter talrika ställda i krans, med fiiai i

två rader.

ff Blom,hyUe bestående af foder och krona.

261 Ficaria. Foder merendels 3- och krona 6 - 10-hladig, kronblad af-

långa med en fjällhetäekt honungsgrop på klon. Pag. 61. Yårväxt

med hela blad och gula blommor, småfrukter enfröiga spiralställda.

262 Banunculus. Foder och krona vanligen 5-hladiga, kronblad rundade,

med en fjällbeklädd honungsgrop på klon. Pag. 58. Uppi'ätta eller

nedliggande örter med fingerlika, sällan hela blad och gula blommor,
småfrukter enfröiga spiralställda.

263 Batrachium. Foder och krona merendels 5-bladiga. kronblad omrändt
äggrunda med naken honungsgrop p)å klon. Pag. 60. Merendels fly-

tande örter med de nedre bladen hårfint delta, sällan krypande och

bredbladiga, blommor hvita, småfrukter enfröiga spiralställda.
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14 Klassen.

DIDYNAMIA.
1 Ordn. GYMNOSPERMIA. Fruktämnen 4.

f FritJctämnen vid blomningen förenade och först vid moffnaden åtskilda.

264 Verhena. Blomhrova olilformigt 5-1ch(fven, stift fästadt ifruJctämnets

spets med enkelt märke. Pag. 34. Sträf ört med motsatta flikiga blad

och i ax samlade oregelbundna blommor, foder 5-klufvet, fruktämnet

4-rnmmigt med enfröiga rum, frukt af 4 åtskilda, i fodret inneslutna

smånötter. Nat. Fam. Verben acece.

ff Fruktämnen redan vid blomningen åtskilda.

Nat. Fam. Labiatce Örter med motsatta blad och oregelbundna blommor
i kransformiga knippen från bladvecken, foder 5-klufvet, krona läpp-

formig med den öfre läi5j)en 2-, den nedre 3-klufven, ståndare 4 två-

väldiga eller 2, stift 1 med 2-klufvet märke, uppstigande mellan de 4

enfröiga smånötterna.

a — Foder likformigt ö-klufvet.

1 — Krona nästan, regelbundet 4-klvfven.

265 Elsholtzia. Kronans öfre flik något hvälfd upprätt, skild från de 3

öfriga kronflikarne. Pag. 28. Grenig enårig ört med blomknippena

täckta af stora rundade skärmfjäll och anordnade i ensidiga ax, foder

5-tandadt, kronans öfre flik (motsvarande den öfre läppen) urnupen,

ståndare med frånstående knappar, framskjutande ur kronpipen, olika

långa, de nedre längre, knapprummen vid basen mera åtskilda än i

spetsen, der de slutligen sammanflyta.

266 Mentha. Kronflikar likformigt utstående, den öfre platt. Pag. 28.

Fleråriga örter med blå eller gredlina blommor, blomkransar än åtskilda

än sammanflytande till ax eller hufvud i stjelkens spets, foder 5-tandadt,

kronans öfre flik (motsvarande den öfre läppen) något bredare än de

öfriga, urnupen, ståndare med frånstående knappar, nästan lika långa,

ståndarknappar med åtskilda parallela rum.

2 — Krona läppformig med den öfre läppen mycket kort eller djupt 2-delt

med flikarne å ömse sidor fastade vid den nedre läppen.

267 Ajuga. Kronpip på insidan vid basen försedd med en hårkrans, kro-

nans öfre läpp platt, mycket kort och tvåklufven. Pag. 33. Temligen

låga örter med blomknippena sammandragna till en axlik, af blomstöd-

jebladen afl^ruten blomställning, blommor blå, foder 5-tandadt, krona

efter förvissnandet omgifvande frukten, den nedre läppens mellanflik

stor urnupen.

268 Teucrivm. Kronpip utan hårkrans, den öfre kronläppen klufven och

dess båda flikar fastade på ömse sidor vid den nedre, derigenom sken-
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bart 5-kliifna, läppen. Pag. 33. Blommor röda, samlade i fåblommiga
knippen i bladvecken, blomkrona aöallande, dess fyra öfre flikar nästan

lika stora, den nedre betydligt större, rundad ocli något konkav.

3 — Krona läppformig med den öfre läppen stor och skarpt sJcild från
den nedre.

* Öfre läppen platt, 3-Hvfven eller urnupcn.

269 Glechoma. Nedre öronlappens mellanjlih plattad urmtpen, större än
sidoflikarne, ståndare samstående under öfverläppen. Pag. 30. Blom-
knippen fåblommiga i åtskilda kransar, blommor blå, ståndarknappar
korsvis sammanslutna, de öfre ståndarne längre.

270 Nepeta. Nedre kronläppens mellanflik konkav, rundad och naggad,
större än sidoflikarne, ståndare samstående tender öfverläppen. Pag.

30. Temligen hög gråluden och grenig ört med blomkransarne sam-
manflytande till ax, blommor hvita, foder 15-nervigt, något krökt, stån-

darknappar åtskilda, det öfre paret längre.

271 Origanum. Nedre läjopens flikar likfornnga, smala helbräddade, stån-

dare slutligen ntsp)ärradc från hvarandra. Pag. 2'J. Hög starkt luk-

tande ört med blomkransarne samlade i en mycket grenig, nästan

qvastlik blomställning, blommor röda, foder 10-nervigt rakt, med pipen

tillsluten af hår, det nedre parets ståndare längre (såsom hos de flesta

Lahiatcc).

** Öfre kronläppen hvälfd, helt eller grundt naggad,

aa — Småfrukternas topp tvärhuggen och derigenom bildande en plattad,

triangulär yta.

272 Leonurus. Nedre läppens flikar trubbiga, den mellersta något större,

.småfrukternas toppyta småluden. Pag. 31. Temligen h('>g grenig ört

med tätblommiga, något åtskilda kransar, som bilda ett långt, afl.)rutct

ax, blommor ljusröda, foder femkantigt ined taggspetsade tänder, krona

på utsidan hårig, den öfre läppen föga hvälfd, ståndare långt utskju-

tande ur kronpipen, efter blomningen utböjda.

273 Galeobdolon. Nedre läppens flikar spetsiga, den mellersta något större,

småfrukternas to])pyta glatt, ståndarknappar glatta. Pag. 31. Ort

med glesblommiga, något åtskilda kransar, blommor stora gula, foder

med 5 gröfre och 5 mindre tydliga nerver, dess tänder ej taggspetsiga,

den öfre läppen hög och mycket hvälfd, franiåtböjd, ståndare långt ut-

skjutande ur kronpipen.

274 Lamium. Nedre läppens sidoflikar små tandlika, mcllanfliken mycket

stor med smal bas, småfrukternas toppyta glatt, ståndarknappar hå-

riga. Pag. 32. Örter med fåblommiga, något åtskilda kransar, foder

med 5 gröfre och 5 mindre tydliga nerver, dess tänder ej taggspetsiga,

den öfre läppen hög och mycket hvälfd, Iramåtböjd, ståndare långt ut-

skjutande ur kronpipen.

bh — Småfrukternas topp rundad och derigenom bildande en kullrig yta.

275 Stachys. Kronpip på insidan med en hårkrans, den nedre läppens

mellanflik titan knölar vid basen, ståndare .slutligen böjda åt sidorna.

Pag. 31. Örter med lilomkransarne närmade till glesa ax, blommor

röda eller brunaktiga, foder klocklikt, 5-kantigt med 5- 10 nerver, tagg-

spetsade tänder och klocklik pi]), ståndare föga utskjutande ur krniii)i-

pen, med glatta kna))par, hvilkas nästan i en rät linea från hvarandra

utstående rum öppna sig med en gemensam springa.
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276 Ballota. Kronan}} på insidan med en hårkrans, den nedre läppens
melJanftih ntan knölar vid basen, ståndare raka. Pag. 30. Höga gre-

niga örter med l)lomkransar sammanflytande till aibrutua ax och röda
blommor, foder trattlikt 10-nervigt, med på längden något hopvikna
flikar, ståndare föga utskjutande ur kroupipen, knapprum slutligen i en

nästan rät linea utstående från hvaraudra, öppnande sig med en gemen-
sam springa.

277 Betonica. Kronpip på insidan glatt, den nedre läppens mellanfiik

utan knölar vid basen, ståndare raka. Pag. 31. Hög ogrenad skogs-

växt med l)lomkransarne samlade till ett ax och röda blommor, foder

klocklikt, ståndare ftiga utskjutande ur kronpipen, med nästan parallela

knapprum, som hvar för sig öppnas genom en längdspringa.

278 Galeopsis. Nedre läppens mellanflik med tvänne upj)rätta ihåliga

knölar vid basen, ståndarknappar håriga, öppnande sig med tvär-

springor. Pag. 32. Temligen höga greniga örter med tätblommiga,
merendels åtskilda kransar, foder rörformigt med taggspetsiga tänder
och 5 gröfre nerver, kronpip på insidan glatt, ståndare raka parallela

med nästan i en rät linea från hvarandra utstående knapprum.

b — Foder 10-tandadt med hvarannan tand mindre.

279 Marrubium. Öfre kronläppen uppåtrigtad, smal nästan rännformig
och 2-klufven, småfrukter med plattad to2ipyta. Pag. 33. Temligen
hög hvitullig ört med tätblommiga åtskilda kransar, foder rörformigt

10-nervigt med slutligen hakformigt utböjda tänder och hårigt svalg,

den nedre krouläppens mellanflik rundad smånaggad, ståndare och stift

inneslutna i kronpipen, knapprum i en rät linea utspärrade från hvar-

andra, öppnande sig med en gemensam springa.

c — Foder läppformigt (den öfre läppen 3-, den nedre 2-klufven eller

båda tvärhuggna).

* Fodrets läppar äfven vid fruictmognaden åtskilda.

280 Thymus. Ståndare utspärrade från hvarandra. Pag. 29. Små gre-

niga, mer eller mindre nedliggande, starkt luktande örter med de öfre

blomkransarne sammanflytande till ett hufvudlikt ax och ljusröda små
])lommor, foder 10—13-nervigt klocklikt, med pipöppningen tillsluten

af en hårkrans, dess öfre läpp 3-tandad, den nedre 2-klufven, kronpip
kortare än fodret, kronans öfre läpp platt, ståndarnes knapprum vid
basen längre åtskilda.

281 Calamintha. Ståndare bågböjda med samstående knappar, fodrets pip
vid fruictmognaden upptill sammandragen, tillsluten af en hårkrans.
Pag. 30. Liten grenig ört med små violetta blommor, blomknippen
3-blommiga, deras kransar sammanflytande till ett glest ax, foder 13-

nervigt med cylindrisk krökt pip, 3-tandad öfverläpp samt 2-klufven
underläpp, kronpip längre än fodret, den öfre kronläppen platt, ståu-

daines knapprum vid basen längre åtskilda.

282 Clinopodium. Ståndare bågböjda med samstående knappar, fodrets
pip ej sammandragen vid fruktmognaden, på insidan glest hårig Pag.
30. Temligen hög ört med röda blommor och rikblommiga kransar,

som nedtill omgifvas af de starkt utvecklade skärmQällen, i form af ett

svepe, foder 13-nervigt med cylindrisk krökt pip, 3-tandad öfverläpp
och 2-klufven underläpp, kronpip längre än fodret, den öfre kronläppen
platt, ståndarnes knapprum vid basen längre åtskilda.
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** Fodrets Icqypar vid fruJctmognaden Jiopslutna.

283 Prunella. Fodrets öfre läpp 3-tandad, den nedre tvåJclufven. Pag.
30. Teinligen liten ört med 3-blomnnga, af ett rundadt skärniQäll oni-

gifna knippen, kransar sammanflytande till ett ax, fodrets öfre läpp med
sidotänderna omfattande den nedre, kroupip med en hårkrans på insi-

dan, den öfre kronläppcn hvälfd odelt, från sidorna sammantryckt,
ståndarsträngar i spetsen med ett tandlikt bihang.

284 Scntellaria. Fodrets läppar tvärhuggna, odclia. Pag. .30. Späd mer-
endels slankig kärrväxt med stora blå, i bladvecken ensamma blonnnor,

som äro vända åt en sida, fodrets öfre läpp på ryggen bärande en ving-

kantad köl och slutligen skiljande sig och affallande från den nedre
läppen, kronans öfre läpp 3-flikig med livaMik mellanfiik (motsvarande
den iifre läppen hos öfriga Lahiatce), den nedre odelad, kronpip utan
hårkrans.

2 Ordn. ANGIOSPERMIA. Fruktämne ett enda.

f Fruktämne inom blomman.

Nat. Fam. Personatce. Örter med motsatta eller spiralställda blad, blom-
mor ensamma eller i ax, klasar eller knippen, oregelbundna, 4—5-ta-

liga, krona sambladig läppformig eller hjulformig med olika stora Hikar,

ståndare 4 tvåväldiga, 2 eller stundom 5, stift 1 med enkelt eller 2-

klufvet märke, frukt inom blomman 1—2-rummig flerfröig och kap-
selartad.

a — Frukt enrummig. Fjälliga parasitoäxter.

285 Orobanche. Foder på öfre sidan, uppristadt, olikformigt 4-klufvet.

Pag. 44. Gula eller brunaktiga fjälliga ])arasitväxter med spiralställda

fjäll, blommor stora brungula samlade i allsidiga ax med spetsiga skärm-
fjäll, foder 4-taligt bestående af 2 tväklufna blad, som på undre sidan

merendels äro något hopvuxna, krona slutligen ringformigt lossnande
från sin nedre qvarsittande del, läppformig med Iri pipöppnin^ och
krusiga läppar, af hvilka den ()fre är urnupen, den nedre 3-klufven,

ståndarknappar med tornlika bihang vid basen, märken rigtade åt si-

dorna, frukt vid basen på främre sidan liärande en glandel, ö])pnande

sig med tvänne vid basen och i spetsen sammanhängande, längs midten
fröfästena bärande skal.

286 Lo.thrcea. Foder likformigt i-klufvet. Pag. 45. Ljusr/id fjällbeklädd

parasitväxt med motsatta fjäll, blommor temligen stora röda, sandade
i ensidiga klasar med rundade skärmtjäll, ki'ona slutligen helt och hållet

lossnande från blomfästet, den öfre läppen hvälfd hel, den nedi-e 3-

klufven, ståndarknappar med tornlika bihang vid l)asen, märken i'igtade

uppåt och nedåt, blomfästet på nedre sidan med en stor halfmånformig,

från fruktännnet skild glandel, frukt i spetsen elastiskt öppnande sig

med två skal, som längs midten bära de tätt närmade fröfästena.

h — Frukt tvårummig, åtminstone i sin nedre del.

* Ståndarknapparnes rum vid basen utdragna i en torn.

aa — Foder 4-tandadt.

287 Bhinanthus. Foder plattadt u])pblåst, öfre kronläppen hvälfd, i spet-

sen 2-tandad, den nedre läppens jHknr odelade. Pag. 43. Ängsväxter
med motsatta oskaftade blad och gula, i ax samlade blommor, kronans

öfre läjip hvälfd sammantryckt, liingre än den nedre, ståndarknappar
hvitludna, frukt plattad med rund omkrets och flerfröiga rum, öpp-
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nande sig med två skal, som bära skiljeväggarne längs midten, frön

släta vingkantade.

288 Melampyrum. Foder tilltryckt rörformigt, öfre kronläppen hvälfd, i

spetsen nrmipcn, med iitvihna kanter, fruktens mm 1 2-fröiga. Pag.
44. Örter med motsatta blad och i ax samlade gula blommor, som
liafva stora, merendels förgade skärmblad, kronans öfre läpp hvälfd

sammantryckt, frukt något sammantryckt äggformig, öppnande sig med
tvänne skal, som bära skiljeväggarne längs midten, frön släta utan
vingkant.

289 Odoniites. Foder tiUtrycht rörformigt, öfre hronluppen föga hvälfd,

tvärhuggen. med> ej utvikna kanter, längre än den med helbräddade

flikar försedda underläppen, frukt mångfröig. Pag. 43. Liten ört med
motsatta oskaftade blad och röda, i ensidiga ax samlade blommor, stån-

darknappar glatta med lika långa tornar, jemte stiften något utskju-

tande ur den öfre kronläppen, frukt öppnande sig med tvänne, fröfä-

stena längs midten bärande skal, frön strimmiga.

290 Euphrasia. Foder tilltryckt rörformigt, öfre kronläppen föga hvälfd,

med något utvikna kanter, 2-klvfven, kortare än den med urnupna
flikar försedda underläppen, frukt mångfröig. Pag. 43. Små örter

med motsatta oskaftade blad och hvitaktiga, i ailjrutna ax sandade blom-
mor, ståndarknappar i kanten hvitludna, med olika stora tornar, jemte
stiften inneslutna i den öfre kronläppen, frukt öppnande sig med tvänne,

fröfästena längs midten bärande skal, frön strimmiga. Liksom sanno-

likt större delen af de Fersonutce, hvilkas ståndarknappar hafva tornar

(Rhinanthacecc), lefva dessa växter parasitiskt på andra växters rötter.

bb — Foder 5-taligt.

291 Pedicularis. Foder uppblåst, öfre kronlup)p)en hvälfd, sammantryckt.
Pag. 43. Kärrväxter med spiralställda, pardelta blad och temligen stora

röda, i axlika klagar samlade blommor, foder 5-klufvet eller läppfor-

migt, ståndarknapparnes rum vid basen tillspetsade, utan tydliga tornar,

frukt sammantryckt, öppnande sig med tvänne skal, som längs midten
bära fröfästena.

** Ståndarknap2Jurnes rum. vid basen afrundade, utan tornar,

aa — Krona läp>pformig af hopslutna läppar.

292 Linaria. Krona vid basen utdragen i en sporre. Pag. 39. Orter

med spiralställda eller nedtill motsatta blad, blommor ensamma i blad-

vecken eller i glesa klasar, krona med uppblåst pip, 2-klufven öfver-

läpp och 3-klufven underlä]ip, som nedaniör brämet är hvalflikt upp-
höjd och derigenom tillsluter pipöppningen, fruktens rum nästan lika

och öppnande sig i spetsen genom ett hål eller med tänder.

293 Antirrhimnn. Krona med säcklikt afrundad bas, utan sporre. Pag.

39. Ört med nedtill motsatta Idad och röda, i glesa ax samlade
blommor, kronans pip vidgad, något sammantryckt, den öfre läppen

2-, den nedre 3-klufven, nedanfijr brämet med en hvalflik, pipöppningen
tillslutande, hårig upphöjning, fruktens rum olika, det öfre öppnande
sig genom ett, det nedre genom två hål.

bb — Krona läppformig af åtskilda läppar.

294 Digitalis. Blad spiiralställda, öfre kronläppen hel, nedre 3-kliifven.

Pag. 39. Hög ört med stora röda, i ensidig kin so samlade blommor,
krona med stor bukigt uppsvälld pip och litet bräm, utan spår till den



LVIII

5:te ståndaren, ståndarknappar öppnande sig med längdspringor, frukt
mångfröig, öppnande sig med tvänne skal, som bära skiljeväggarne längs
kanterna.

295 Scrophularia. Blad motsatta, öfre JcronläjJjJen 2-, nedre .S-lchifcen.

Pag. 38. Temligen höga örter med små, i knippen från bladveckcn
samlade blommor, kronans pij) klotrund, den öfre läppen längre än den
nedre, ett glandellikt fjäll antydande den 5:te, öfversta ståndaren, ståu-

darknapparnes sammanflytande rum öppnande sig med en tvärspringa,

frukt mångfröig, ö^jpnande sig genom tvänne, skiljeväggarne längs mid-
ten bärande skal.

cc — Krona nästan likformigt 5-Mvfven.

296 Limasella. Krona klocJdiJc, märJce Jdotformigt. Pag. 42. Liten strand-

ört med nedtill tufvade blad och små hvita, i bladvecken ensamma
blommor, foder 5-tandadt, kronans flikar föga olikstora, ståndarknap-
parnes rum sammanflytande, öppnande sig med en tvärspringa, frukt

nedtill 2-rummig, upptill enrummig, mångfröig, öppnande sig med 2

skal, som lossna från fröfästet.

ff Fruktämne under blomman.

Nat. Fam. Caprtfoliacece.

297 Linnaa. Krona klocklik, märke Jdotformigt. Pag. 22. Liten nedlig-

gande buske med motsatta blad och 2—4-blommiga långt skaftade knip-

pen från bladvecken, foder 5-delt med affallande flikar, fruktämne ned-

till omslutet och sammanvuxet med tvänne skärmfjäll, 3-rummigt med
tvänne flerfröiga felslående och ett enfröigt rum, frukt enrummig och
enfröig, affallande oöppnad.



LIX

1 S Klassen.

TETRADYNAMIA.

Nat. Fam. Crucifera;. Örter med spiralställda Idad utan stipler och i

klasar samlade, regelbundna blommor, foder och krona 4-bladiga, kron-
blad korsvis ställda, med läng klo, ståndare merendels 6 fyrväldiga,

stift 1 med helt eller 2-klufvet märke, frukt (skida) inom blomman, säl-

lan aöallande oöppnad, merendels 2-i'ummig mångfiöig och öpj)nande
sig med tvänne skal, som lossna från fröfästena, hvilka bära stiftet och
i form af en ram omsluta den hinnaktiga skiljeväggen.

1 Ordn. SILICULOS^. Skidor korta.

f — Frukt vötlik, affalJanäe oöppnad (nötshida) eller delonde sig i del-

frukter,

a — Frukt ej på tvären afdelad.

298 Neslia. Frvkt nästan klotrund, enrummig enfröig, affallande oöjjp-

nad Pag. 72. Upjirätt åkerväxt med sniå gula i långa, enkla eller

greniga klasar sandade blommor, foderblad nästan likformiga, kronblad
hela, fruktämne ursprungligen 2-rummigt, med ett rum fe^slående, frukt

hård med qvarsittande stift, embryots lillrot ryggliggande, hjertblad
platta.

299 Isatis. Frukt aflång plattad, enrummig 1—2-fröig, affallande oöpp-
nad. Pag. 72. Hög blägrön hafstrandväxt med små gula, i talrika nä-

stan jemnhöga klasar samlade blommor, foderblad likformiga, kronblad
hela med kort klo, fruktämne ursprungligen 2-rummigt, med försvin-

nande skiljevägg, utan stift, embryots lillrot ryggliggande, hjertblad
platta.

300 Buntas. Frukt uppblåst, snedt äggformig, 2-rummig af eiifröiga rum,
affallande oöppnad. Pag. 71. Hög ört med temligen stora gula blom-
mor, fruktens rum ställda snedt öfver hvarandra, skiljevägg bred, stift

temligen långt, embryo med ryggliggande lillrot och spiralformigt in-

rullade blad.

301 Senehiera. Frukt sammantryckt, rid basen och i spetsen urnupen,
2-rummig af enfröiga rum, affallande oöppnad eller delande sig i tvän-

ne delfrukter. Pag. 73. Temligen liten, grenig och nedliggande ört

med pardelta blad och små hvita, i korta extra-axillära klasar samlade
blommor, foderbladen likformiga, kronbladen hela, frukt med kort kä-

gel-likt stift samt smal skiljevägg, endiryo med ryggliggande rotämne
och på tvären böjda hjertblad.

b — Frukt på tvären ledad af slutligen affallande enfröiga delfrukter.

302 Cokile. Frukt aflång 2-ledad af enfröiga rum, det öfre rummet 4-

kantigt, svärdlikt. Pag. 72. Grenig blågrön hafstrandväxt med aflånga,
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tandade blad ocli ljusröda, kort skaffade blommor, tvänne foderblad vid
basen kupiga, kronblad hela, frukt utan stift, den öfre delfrukten snart

lossnande från det nedre qvarsittande rummet, embryots lillrot kantlig-

gande, hjertblad platta.

303 Crambe. Fruktens öfre rum Idotrunät, enfröigt, det nedre sterilt och
i form af ett friiktsJiCift sammandraget. Pag. 71. Hög bredbladig,

blågrön hafstrandväxt med bvita l)lommor, foderblad likformiga, kron-
blad hela, de längi^e ståndarsträngarne i spetsen 2—3-tandade, frukt

utan stift, dess öfre rum lossnande från det nedre, embrj^ots lillrot rygg-

liggande, hjertblad på längden hopvikna, njurformiga, i spetsen urnupna.

ff FrnJct öppnande sig med tvänne skal, dess skiljevägg smal (derigenom

att frukten är från sidan sammantryckt och skiljeväggen sålunda korsvis

ställd mot fruktens bredare sida).

304 Teesdalia. Ståndarsträngar med ett kronhladslikt hihang vid basen,

frukt kretsrund plattad, i spetsen ttrnupen, med 2-fröigu rum. Pag.

73. Liten sandväxt med nästan bladlösa stänglar och små hvita blom-
mor, foderblad likformiga, kronblad något olikstora, de kortare stån-

darne med bihang på båda, de längre endast på den ena sidan, fruk-

tens skal kölade och något vingkantade i spetsen, embryots lillrot

kantliggande, hjertblad platta.

305 Hutchinsia. Ståndarsträngar utan bihang, frukt afläng med 2-fröiga

rum. Pag. 73. Liten späd och grenig sandväxt med i rosett samlade,

parbladiga blad och små hvita blommor, foderblad likformiga, kronblad

hela, lika stora, fruktens skal kölade, men ej vingade, embryots lillrot

ryggliggande, hjertblad platta.

306 Lepidium. Ståndarsträngar utan bihang, frukt rundad—äggformig
med 1-fröiga rum. Pag. 72. Örter med små hvita blommor, foderblad

likformiga, kronblad lika stora, ståndare stundom 2, frukt merendels

mer eller mindre vingkantad och i spetsen urnupen, embryots lillrot

ryggliggande, hjertblad platta.

307 Capsella. Ståndarsträngar utan bihang, frukt triangelformig—om-

vändt hjertlik, ovingad, med mångfröiga rum. Pag. 72. Ört med tal-

rika, merendels pardelta rotblad och små hvita blommor, foderblad lika

stora, kronblad hela, embryots lillrot ryggliggande, hjertblad platta.

308 Thlaspi. Ståndarsträngar utan bihang, frulct rundad vingkantad, i

spetsen urnupen, med mångfröiga rum. Pag. 73. Glatt ört med oskaf-

tade pillika blad och små hvita blommor, foderblad likformiga, kron-

blad lika stora, embryots lillrot kantliggande, hjertblad platta.

fff Frukt öppnande sig med tvänne skal, dess skiljevägg bred, parallel

med frulctens bredaste sida.

a — Ståndarsträngar , åtminstone de kortare, med tand- eller vinglika

biJiang.

309 Algssum. Kronblad hela, frukt plattad, i spctscyi urnupen. Pag.

74. Af stjernlika hår gråluden, smalbladig ört med små gula blom-

mor, endast de kortare ståndarne försedda med borstlika bihang (hos

vår art), frukt med långt stift, nervlösa skal och 2-fröiga rum, embryots

lillrot kantliggande, hjertblad platta.

310 Farsetia. Kronblad 2-klufna, frukt äggformig, något kullrig. Pag.

74. Gråluden grenig ört med temligen stora hvita blommor, alla stan-
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darne försedda med bihang, frukt med långt stift, nervlösa skal och
flerfröiga rum, embryots lillrot kantliggande, dess hjertblad platta.

h — Stundarsträvgar utan bihang.

1 — Frukt plattad.

311 Lvnaria. Tvänne foderblad med nästan sporrlih bas, frukt inom fo-
derbladen skaftad. Pag. 73. Hög bredbladig hindväxt med stora ljus-

röda blommor, kronblad hela, frukt stor plattad oval, med nervlösa
skal, med fruktfästet förlängdt till ett skaft och långt, qvarsittande stift,

frösträngar sammanvuxna med skiljeväggen, embryots lillrot kantlagd,

hjertblad platta.

312 Draba. Foderblad likformiga, frukt oskaftad, ajlång. Pag. 75. Örter
med bladlösa stänglar eller bladig stjelk och små hvita blommor, kron-
blad hela, urnupna eller 2-klufiia, frukt med nästan omärkligt stift och
ennerviga, något kullriga skal, frösträngar fria, embryots lillrot kant-
liggande, hjertblad platta.

2 — Frukt trind %ipi)SVLiHd.

313 Cochlearia. Frvkt rundadt aflång, oskaftad, med ennerviga kullriga,

från stiftet lossnande skal. Pag. 74. Glatta greniga hafstrandväxter
raed medelstora hvita blommor, foderldad likformiga, kronblad hela,

fruktskal mjuka, embryots lillrot kantliggande, hjertblad platta

314 Camelina. Frukt rtindad, mot basen afsmalnande, kort skaftad, frukt-
skal ennerviga kullriga, det ena buratule stiftet. Pag. 73. Temlio^en
h(')ga, föga greniga åkerväxter med medelstora gula blommor, foderblad
likformiga, kronblad hela, fruktskal hårda och fasta, upptill utdragna i

en spets, som å ömse sidor täcker stiftets bas, lillrot ryggliggande,
hjertblad platta.

315 Subularia. Frukt ajlång oskaftad, med nervlösa rundadt kölade, från
stiftet lossnande skal. Pag. 73. Liten vattenväxt med syllika, nedtill

tufvade blad, fablomstriga klasar på stänglar och små hvita eller kron-
bladslösa blommor, kronblad hela, frukt nästan utan stift, lillrot rygg-
liggande, hjertblad på längden veckade.

{Nasturtium 15, 2).

2 Ordn. SILIQUOS^. Skidor långa.

f Frukt öppnande sig med tvänne skal.

a — Fruktens skal nervlösa.

316 Nasturtium. Frukt temligen kort, aflång—rundad, med kullriga skal,

frön i tvänne rader. Pag. 70. Kärr- eller vattenväxter med åtmin-
stone de nedre bladen pardelta och blommorna gula, sällan hvita, foder

nästan öppet, af likformiga blad, märke helt, embryots lillrot kantlig-

gande, hjertblad platta.

317 Cardamine. Frukt långsträckt jemnbred, med ]ilaita skal, frön i en
enkel rad, med trådlika frösträngar. Pag. 68. Örter med mer-
endels pardelta blad och hvita eller rödletta blommor, foder nästan
öppet, af likformiga blad, märket helt med kort eller intet stift, frukt
med tunn skiljevägg och elastiskt uppspringande skal, lillrot kautlig-
gande, hjertblad platta.

318 Dentaria. Frukt långsträckt jembred, med platta skal, frön i en en-
kel rad, med breda vingade frösträngar. Pag. 68. Hög lundväxt med
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de nedre bladen parbladiga, sniålökar i de öfre liladvecken och stora ljus-

röda blommor, foder slutet, af likformioa blad, märke helt med utdra-

get stift, frukt med tjock skiljevägg och elastiskt uppspringande skal,

lillrot kantlagd, hjertblad konkava.

h — Fruktens skal med en eller flera tydliga nerver.

1 — Märke af två upprätta skiflika flikar.

319 Hesp)erisi. Frukt smal jemnhred, med 1-nerviga sJcal. Pag. 67. Ilijg

ört med hela breda blad och ljusröda eller hvita, vanligen välluktande

blommor, två foderblad vid basen kupiga, frukt nästan trind med frön

i en enkel rad, lillrot kantliggande, hjertblad något konkava.

2 — Märke helt eller urnupet.

* Frukt å-kantig.

320 Erysimum. Stift omärJcligt, frukt qvadratiskt 4-kantig, med enner-

viga .skal. Pag. 68. Örter med hela blad och gula blommor, foder

tillslutet, af nästan likformiga blad, mäike merendels urnupet, frukt

med skarpt framträdande fröfästen, frön i en enkel rad släta, lillrot

ryggliggande, hjertblad platta.

321 Alliaria. Stift mycket kort, frukt rundadt å-kantig, med trenerviga

skal. Pag. 68. Hög lundväxt med hela breda blad och hvita blommor,
foderlilad likformiga, upprätta, märke tvärhugget odelt, frön i en enkel

rad, på längden slrimmiga, lillrot ryggliggande, hjertblad platta.

322 Barharea.
_
Stift kort, frukt plattadt å-kantig, med 1-nerviga skal.

Pag. 70. Orter med pardelta blad och gula blommor, foderblad nästan

likformiga, upjirätta, märke nästan helt, frön i en enkel rad, lillrot kant-

liggande, hjertblad platta.

323 Melanosinapis. Stift utdraget, frukt nästan qvadratiskt å-kantig, med
1-nerviga skal. Pag. 67. Hcig grenig ört med de nedre bladen par-

delta och gula blommor, foderblad likformiga, något utstående, märke
nästan helt, frön i en enkel rad, lillrot ryggliggande, hjertblad på läng-

den hopvikna, tvåklufna.

** Frukt trind eller pjlatlad, med ennerviga skal.

324 Arabis. Foderblad upinätta, stift nästan omärkligt, frukt nägot plat-

tad med enradiga frön. Pag. 69. Håriga örter med vanligen oskaf-

tade blad och S7nå hvita blommor, foderblad likformiga, märke helt

eller föga urnupet, lillrot merendels kantliggande, hjortblad platta.

325 Turritts. Foderblad upprätta, stift kort, fruJct plattadt tvåeggad, med
tvåradiga frön. Pag. 70. n(>g blågrcm, merendels ogronad och till

större delen glatt växt med hela stjelkomfattande Itlad ocli hvita l)lom-

mor, foderblad likformiga, märke helt, lillrot kantliggande, hjertblad

platta.

326 Diplotaxis. Foderblad utstående, stift kort, frukt något plattad, med
tvåradiga frön. Pag. 67. Blågrön grenig, nästan glatt hafstrandviixt

med pardelta blad och temligen stora gula blommor, f()dorl)lad likfor-

miga, märke odelt, lillrot ryggliggande, hjertblad på längden hopvikna,

urnupna.

327 Brassica. Stift utdraget, frukt trind med enradiga frön. Pag. 66.

Blågriina, nästan glatta örter med de nedre bladen pardclta och gula
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blommor, fodei-blad likformiga, upprätta eller utstående, märke odelt,

frön runda, lillrot ryo-gliggande, hjertblad på längden hopvikna.

*** Frukt trind eller något plattad, med 3—6-nerviga skal.

328 Sinapis. Frvkt ined utdraget, sjirötlikt stift. Pag. 67. Sträfhåriga

bredbladiga åkerväxter med temligen stora gula blommor, foderblad

likformiga utstående, märke helt, frukt trind knulig, med 3-nerviga

skal, frön i en enkel rad, klotrunda, lillrot ryggliggande, hjertblad ur-

nupna, på längden hopvikna.

329 Sisymhrium. Frukt med kort cUer omärkligt stift. Pag. 67. Örter

med pardelia blad och små gula blommor, foderl)lad likformiga utstå-

ende, märke helt eller urnupet, frukt trind eller något plattad, med
3-nerviga skal, frön i en enkel rad, aflånga, lillrot ryggliggande, hjert-

blad platta.

ff Frukt delande sig på tvären i delfrukter.

330 Maphanus. Foderblad upprätta, frukt flerncrrig, ofdelad genom skil-

jeväggar mellan fröna. Pag. 71. Sträfliårig åkerväxt med pardelta

blad och blekgula blommor, sidofoderbladen vid basen kupiga, frukt

trind, delande sig i tvänne stycken, ett undre kortare och utan frö samt

ett öfre längre och flerfröigt stycke, lillrot ryggliggande, hjertlilad på
längden hopvikna, 2-klufna i spetsen.
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16 Klassen.

MONADELPHIA.

1 Ordn. PENTANDRIA. Ståndare 5.

331 Linum. Blad hela, frukt 10-rummig af enfröiga rum. Pag. 80. Ör-
ter med motsatta eller stundom spii-alställda, helbräddade blad utan

stipler, blommor i knippen regelljundna, foder och krona 5-bladiga,

ståndare egentligen 10, men 5 af dem utan knappar (den inre kransen),

med nedtill något hopvuxna strängar, stift vanligen 5, frukt inom blom-
man af 5 tvådelta rum och derigenom 10-rummig, med vid mognaden
från hvarandra lossnande rum. Nat. P^am. Linece.

332 Eroäium. Blad parhladiga, frukt af 5 småfrukter. Pag. 80. ()rt

med ledad stjelk och stipler samt små röda blommor, foder och krona
5-bladiga, ståndare egentligen 10, men 5 af dem ulan knappar (mf)t-

satta kronbladen), märken 5 med lika många, med det pelarlikt fur-

lä ngda fruktfästet till ett spröt sammanvuxna stift, småfrukter ställda

i krans kring sprotets bas. Nat. Fam. Geruniacece.

2 Ordn. DECANDRIA. Ståndare 10.

/- Stift hopvuxna till ett spröt. Nat. Fam. Geramacetc. Örter med le-

dad stjelk och merendels handdolta blad samt stipler, l)lomnu)r i få-

blijmstriga knippen eller ensamma från l)ladvecken, regelbundna, foder

och krona 5-bladiga, ståndare i två kransar, stift och märken 5, de
föiTa sammanvuxna med det sprtitlika fruktfästet, småfrukter enfröiga

kransställda, slutligen lossnande ifrån och förnicdelst de hoprullade stif-

ten qvarsittande upptill vid fruktfästet.

333 Geranium. Alla 10 ståndarne knappbärande. Pag. 78. Greniga örter

med handdelta, nedtill motsatta blad och röda, i 2-blommiga knippen

anordnade eller ensamma i bladvecken sittande blommor.

ff Stift 5 fria. Nat. Fam. Oxalidecc. Örter med spiralställda, samman-
satta blad och regelbundna blommor, som äro ensamma eller i knip-

pen, foder och krona 5-bladiga, ståndare 10 i två kransar, nedtill med
strängarne hopvuxna, stift och märken 5, frukt inom blomman, 5-rum-
mig med mångfröiga rum, vanligen kapselartad.

334 Oxalis. Frukt ö-rummig, öj)pnande sig geno)n längdspringor X)^ rum-
mens yttre sida. Pag. 80. Späda örter med tretingrade blad och ljus-

röda eller gula blommor.

(Sarothamnus, Genista, Ulex, Ononis, Anthyllis 17, 2.)
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3 Ordn. POLYANDRIA. Ståndare mänga.

Nat. Fam. Malvacece. Orter med spiralställda lianddelta blad och stipler,

blommor regelbundna, ensamma eller i knippen frän bladvecken, foder

5-delt, omgifvet af ett yttre foder, kronblad 5 sammanhängande nedtill

med de rörformigt hopvuxna ståndarsti-ängarne, stift och märken van-

ligen talrika, frukt af talrika enfröiga, kransställda småfrukter.

335 Malva. Yttre fodret S-hladigt. Pag. 76. Merendels stora, upprätta
eller nedliggande örter med röda eller hvitaktiga blommor, yttre foder-

bladen sammanvuxna med de inre, märken trubbiga.

336 Althcea. Yttre fodret G—9-delt. Pag. 77. Hög grenig, upprätt och
hvitluden hafstrandväxt med Ijusnida blommor, yttre fodret ej sam-
manvuxet med det inre, märken spetsiga.
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1 9 Klasseu.

DIADELPHIA.
1 Ordn. IIEXANDRIA. Ståndare 6.

Nat. Fani. Fumarluccw. Örter med spiralställda blad och i klasar sam-
lade, oregelbundna blommor, foder 2-bladigt, krona 4-bladig- af i 2 kran-
sar ställda olikiormiga blad, ståndare 6 med strängarne sammanvuxna,
3 och 3, i 2 stammar, stift 1 med vanligen 2-delt märke, frukt inom
blomman, en—flerfröig.

337 Fuinaria. Frukt nötlik, enri(vmii(/ och enfröig. Pag. 65. Späda gre-
niga åkerväxter med flera gånger pardelta blad och små i-öda eller

hvitaktiga, i extra-axillära klasar samlade blommor, det öfre kronbladet
med kort puuglik sporre, den öfre ståndarstammen vid basen utdragen
i en sporre, frukt runelad.

338 CorydaUs. Frukt flerfröi(j, öppnande siy vied toänne .skal. Pag. 65.

Tidigt blommande, späda ogrenade skogsväxter med en knoppalstrande
rotknöl, upprepadt fingerdelta l)lad och röda, i terminala klasar sam-
lade blonmioi', det öfre ki'onbladet, liksom den öfre ståndarstammen,
med utdragen sporre, frukt med 2 parietala fröfästen, frön med köttigt

bihang.

2 Ordn. OCTANDRIA. Ståndare 8.

339 Polygala. Foder och krona oregelbundna. Pag. 75. Små örter med
spiralställda helbräddade blad och i klasar sandade oi-egelbundna,

blå eller rödaktiga Idommor, foder af 3 yttre, små gröna och tvänne
inre, större och under blomningstiden färgade blad, krona längs öfre sidan

uppristad, 5-flikig, den nedre fliken i spetsen fransad, ståndare 8 fa-

stade på kronan och sammanvuxna med strängarne, 4 och 4, i 2 stam-

mar, stift 1 med 2 märken, frukt tvårumraig af enfriiiga rum, öppnande
sig med 2 skal. Nat. P'am. Folygalece.

3 Ordn. DECANDRIA. Ståndare 10.

Nat. Fam. r<ipilionacetc. Örter eller buskar med spiralställda samman-
satta blad och stipler, blommor oregelbundna, merendels samlade i ax
eller klasar, foder 5-klufvet, krona fjärillik, 5-bladig af ett stötrre öfre

blad (seglet), tvänne sidoblad (vingarne) och två nedåtrigtade, sam-
manvuxna blad (kölen), ståndare nu^rendels 10 i två kransar, samman-
vuxna med striingarne i en (iller 2 (9 hopvuxna och en fri) stammar,
stift 1 med enkelt märke, frukt vanligen enrummig och flerfiöig, »ipp-

nande sig från si)etsen i två skal, som längs den ena kanten liära

fröfästet.

f Alla tio ståxdarne mimmanvnxna i en stam.

a — Foder 2-l(i2^pigt af en öfre 5-jlikiy och en nedre .'i-jUkiy läpp.

Ulex. Foder ända till basen deladt i toäime läpj^ar. Pag 122. Liten

grenig buske med syllika blad och stora gula blommor i fåblommiga
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klasar från bladvecken, fodrets öfre läpp 2-, den nedre 3-tandad, stift

krökt med klotformigt märke, irukt fåfröig, uppblåst oval, nästan inne-

sluten inom fodret.

340 Sarothamnus. Foder grundt 2-Jäppif)t, af tandacle Jäppur, stift långt,

hoprulludt med Idotformigt miirlce. Pag. 121. Grenig buske med kan-
tiga smågrenar och de nedre bladen 3-fingrade samt med stora gula, i

bladvecken ensamma blommor, fodrets läppar från hvarandra utspärrade,
kronköl trubbig, slutligen nedböjd, frukt mångfröig, långsträckt plattad,

långt utskjutande ur fodret.

341 Genista. Foder grundt 3-lcippigt, den öfre läppen till basen 2-delt,

den nedre tretandad, stift nppstigande, med shfliH märJce. Pag. 122.
Liten risig buske med hela blad och gula, i bladvecken sittande, tätt

samlade blommor, fodrets läppar framåtrigtade, kronköl trubbig, frukt
långstrilckt flerfröig, utskjutande ur fodret.

h — Foder regelbundet 5-ldufvet.

342 Ononis. Foder tilltryckt, 5-delt och örtartadt. Pag. 122. Örter eller

nästan buskartade och ofta torniga växter med trefiugrade blad och i

bladvecken ensamnja ellei' parvisa, röda blommor, foder vid fruktmog-
naden iippet, kronköl långt sprötspetsig, frukt kort äggformig, fåfröig.

343 ÅnthyUis. Foder uppblåst liinnaläigt, 5-iandadt. Pag. 122. Ört med
parbladiga blad och uddblad samt gula, i hufvud samlade blommor, fo-

der vid fruktmognaden tillslutet, kronköl kort spetsig, frukt äggformig
skaftad, 1-2-fröig.

a — Blad parbladiga med uddblad.

344 Ornithopus. Blommor samlade i flocJc, frukt långsträckt, slutligen ge-
nom toä>-dehring skiljande sig i enfröiga delfrukter. Pag. 116. Liten
sandört med små rödsti'immiga blommor, foder rörformigt 5-tandadt,
de båda öfre fodertänderna något hopvuxna, kronköl rundadt trubbig,
frukt krökt, insnörd mellan fröna.

345 Onobrgchis. Blommor i klasar, frukt enrummig, enfröig nötlik. Pag.
116. Hög, nästan ogrenad (')rt med temligen stora, i'öda strimmiga
blommor, foder o-flikigt af åtskilda flikar, kronkiil ti'ubbig, vingarne
mycket kortare än de öfriga kronbladen, frukt benhård, plattad och
med den undre sidan bågböjd.

346 Astragahis. Blommor i axlika klasar, frukt 2-ru)nmig, flerfröig, öpp-
nande sig med 2 skal. Pag. 117. Örter med temligen stora blå eller

gula blommor, foder 5-tandadt, kronköl trubbig, frukt genom medel-
nervens inböjning delad i 2 rum, äggrund eller cylindrisk.

b — Blad ptarbladiga utan uddblad.

1 — Ständarsträngurnes piip snedt tvärhuggen i spetsen.

347 Eroum. Stift trådlikt trindt, upptill rundtomkring likformigt hårigt,
frukt nästan utan spröt Pag. 116. Späda örter med mångpariga blad
och klänge, blommor mycket små l)låhvita, i fåblommiga klasar, frukt
fåfröig. Hithiirande arter äro så nära beslägtadc med följ. slägte, att
de väl rättast böra föras dit.

348 Vicia. Stift uppitiU plattadt, på yttre sidan eller rundtomkring hå-
rigt, frukt med tydligt spröt. Pag. 114. Örter med mångpariga blad

v*
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och nierenilels meJ klänge, blommor blå eller rödaktiga, ensamma i

bladvecken eller i klasar, frukt oftast flerfröig.

2 - - Ståndarsträngurnen pip i spetsen jemnt tvärhuggen.

349 Pisvm. Stift på yttre sidan fåradt, i spetsen på inre sidan hårigt.

Pag. 112. Greuiga örter med fåpariga blad och stora bladlika stipler

samt klangen, blommor stora i vanligen 1— 2-blominiga kort skaftade

klasar, stift i sjietsen på inre sidan köladt, frukt sammantryckt lång-

sträckt, mångfröig.

350 Lutliyrus. Stift i spetsen plaitadt, på inre sidan hårigt, blad med
Idängc. Pag. 112. Greniga örter med 1—2- sällan flerpanga blad och
stora, i klasar samlade röda eller gula blommor, frukt långsträckt plat-

tad, flerfröig.

351 Orohus. Stift i spetsen plattadt och på inre sidan hårigt, blad vied

en bladlik udd i spetsen. Pag. 113. Örter med röda, i klasar samlade
blommor, blad vanligen flerpariga ; föga skildt från föreg. slägte.

c — Blad trejingrade.

* Kronlcöl utan spröt.

352 Trifolium. Kronblad sammanvuxna sinsemellan och med slåndarpi-
2icn,friiJd l~2-fröig, innesluten inom den qvarsittundc Jcronan. Pag'.

119. Orter med stiplerna vidvuxna bladskaftet och små, i täta hufvud
samlade blommoi-, ståndarsträngar mot spetsen något vidgade, frukt
äggformig, kortare än fodret, merendels 1— 2-fröig, aflallande oöppnad
eller öppnande sig längs den ena sidan.

353 Medicago. Kronblad fria affallande, frukt krökt eller spiralformigt

hoprullad. Pag. 118. Merendels mer eller mindre nedliggande, gre-

niga örter med små gula, i täta rundade klasar samlade blommor,
ståndarsträngar jemnsmala, frukt längre än fodret, aflallande oöppnad
eller öppnande sig längs den ena sidan.

354 Melilotus. Kronblad fria affallande, frukt rak äggformig Pag. 119.

Ujiprätta greniga örter med små gula, i långa tätblommiga klasar sam-

lade blommor, ståndare jemnsmala, frukt längre än fodret 1— 4-fröig,

aflallande oöppnad eller uppbristande.

** Kronköl sprötspetsad.

355 Lotus. Stift trådlikt, frukt trind långsträckt. Pag. 117. Örter med
medelstora gula, i tre -månglilonimiga flockar samlade blommor, kron-

blad fria affallande, frukt inuti med tunna skiljeväggar mellan fröna,

öppnande sig med slutligen hopvridna skal.

356 TetragonoloJms. Stift mot spetsen tjockare, frukt 4-kantig, med ringlika

kanter. Pag. 117. Nedifrån grenig kalkväxt med stora gula, ensamma
eller parvisa blommor.
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19 Hlassen*

POLYADELPHIA.

1 Ordn. POLYANDRIA. Ståndare mänga.

357 Hijpcricvm. Foder 5-delf. krona rajeJhunden ö-hladirj. Pag. 81. Ör-

ter med motsatta helbräddade blad och regelbundna, i gieniga knippen
samlade gula blommor, ståndare sammanvuxna i Seller 5, i sednare fallet

kronbladen motsatta, stammar, stift 3—5, frukt inom blomman 3-5-
rummig, mångfröig, öppnande sig med lika många skal. Nat. Fam.
Hi/pcricitiea;.
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19 Hlasseii.

SYNGENESIA.

Nat. Fam. Synanthereec. Örter med motsatta eller spiralställda blad utan
stipler, blommor små, samlade i Imfvud, som omgifves af en holk, en-
eller tvAkunade, slmidom könlösa, foder fästadt ofvan \å fruktämnet,
hårlikt eller i form af en binnkant, krona tunglik eller rörf(jrmig med
5-klufvet bräm, ståndare 5 fastade på kronan ocb )netl sanimauvuxna
knappar, frid^t under blomman, enrunimig enfröig nöt (skalfrukt).

1 Ordn. MONOCLINIA.

Kantblommor tvåkönade eller Icöiilösa.

f Blomkrona tunc/lik, med 5-tandadt hräm. Örter med mjölksaft och mer-

endels gula blommor.

a — l^rukt med fjäderlikt fjun (af tydlkjt grenade fjunsirålar).

1 — Frukt afsmalnande mot spetsen till ett siyröt.

358 Tragojiogon. Holkfjäll jemnhöga i krans, rid basen s((mma7iruxna,
blommornas fäste utan fjäll. Pag. 13. Höga smalbladiga, nästan glatta

örter med stora långt skaftade blombufvud, bolkijäll 8-10, slutligen

tillbakabr)jda, blommornas fäste gropigt, fjunsti-ålarne med snmmanväfda
grenar, 5 af dem längre än de öfriga och i s])etsen enkla, kantblom-
mornas frukter med småtandade åsar.

359 Hypoclueris. Holkfjäll tcgellagda åtskilda, blommornas fäste fjälligt.

Pag. 17. Orter med nedtill tufvade paiklufna eller tandade blad och
merendels liladlösa en—fäblomstriga stänglar, ijällen på blommornas
fäste smala, lätt affallande, fjunstrålarne med åtskilda grenar, vanligen
i tvänne kretsar, de i den yttre kretsen kortare, sträfva och ej tydligt

grenade, Irukter strimmiga, än alla sprötbärande än endast de inre.

2 — Frukt utan spröt.

360 Scorzonero. Holkfjäll breda tcgellagda, upprätta, fjunstrålarncs gre-
nar sammanräfda. Pag. 11. Ört med hela l)lad och merendels en-

blomstrig bladig stjelk, holkfjäll hinnkantade, de yttre bredare, blom-
mornas fiiste utan fjäll, något gropigt, frukt strinnnig, 5 af fjunstrålarne

längre än de öfriga och i spetsen enkla.

361 Leontodon. Holkfjäll smala tcgellagda upprätta, fjunstrålarncs gre-

nar åtskilda. Pag. 16. (.)rter med nedtill tufvade parklufna rotblad

och enkla eller greniga blomstänglar, blommornas fäste utan fjäll, frukt

i spetsen insn()rd, med smutsgult fjun, fjunsträlar i en eller flera kret-

sar och, i sednare fallet, de yttre enkla sträfva.

362 Picris. De yttre holkfjäUcn kortare, tcgellagda och titböjda, de inre

jemnhöga och upprätta, fjunstrålarncs grenar åtskilda. Pag 16. Hög
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fliårig (irt med stjelken tält beklädd af hela blad och talrika, i qvast
lade blomhuf\ud, blomnionias fäste utan ijiill, frukt i spetsen in-

sträfliåriff

sdiuj—-w ^'.^ «* . «^,j -^,>_.*..^»».^*i.»i^ »t.uv^ i^vLvix ij.ixi, iiii/\u 1 opt^Locii in-
snörd, strimniig, med suöhvitt lätt affallande ijun, fjunstrålar nedtill
sammanvuxna, cle yttre kortare, enkla och sträfva.

b — Frukt med Jtnrlifct fjvn (fj%nif<irfilar enkla).

1 — Frukt viot spetsen afsmalnanåe till ett sjiröt.

363 Tnra.vacuiii. Tllomhrifvvd pJattaclt, mångbjommigt, frukt nästan trind
med iipptill swåtandade osar. Pag. 17. Ört med nedtill tufvade, par-
klufna blad och enblomstriga, ihåliga stänglar, de yttre holkfjällen kor-
tare och utböjda, de inre upprätta och jemnhöga, blommornas fäste
utan fjäll, fjun snöhvitt.

364 Lnctuca. BlomMifvud västan cylindriska, fåblommiga, frukt 2)lattad
med släta åsar. Pag. 13. Temligen höga bladiga örter med pardelta
blad och små talrika, i en grenig blomställning samlade hufvud, holk
än af regelbundet tegeilagda fjäll än af några yttre korta och tegellagda
samt några inre jemnhöga Ijäll, blommornas fäste utan fjäll, fjun snöhvitt.

3 — Frukt utan spröt.

365 Sonchvs. Holk rid basen uppsvälld, af tätt tegellagda fjäll, frukt
plattad jcmnhred, i spetsen tfärlwggen, fjunstrålar mjuka snöhvita.
Pag. 12. Temligen höga bladiga örter med merendels parklufna stjelk-

omfattande blad, blomhufvud temligen stora i grenig qvast, blommornas
fäste utan fjäll, frukt på längden fårad.

366 Crepis. Ilolh 'äggformiy af 2 kretsar fjäll, de yttre korta och något
frånstående, frukt trind, något afsmalnande mot spetsen, fjunstrålar
mjuka snöJnita. Pag. 14. Bladiga åkerväxter med mer eller mindre
pardelta blad, blomhufvud samlade i qvast, blommornas fäste utan fjäll,

gropig af hårkantade fördjupningar, frukt med åsar.

367 Hieracivv). Holk äggformig tegellagd af tilltryckta fjäll, frukt trind,

jemn tjock eller mot basen smalare, fjunstrålar styfva smtitshvita. Pag.
14. Örter med en -flerblomstrig stängel eller med bladig stjelk och i

qvast samlade, temligen stora blomhufvud, blad hela eller tandade,

blommornas fäste gropigt, frukt på längden fårad.

c — Frukt utan fjun.

368 Cichorium. De yttre holkjjällen utböjda, frukt med tandad hinnkant
på toppen. Pag. 12. Temligen hög grenig ört med pardelta blad
och stora, i ax samlade blomhufvud, blommor blå, de yttre holkfjällen

5, kortare än den inre, af 8 jemnhöga och något hopvuxna fjäll bestå-

ende kretsen, blommornas fäste fjälligt och med små borstkantade gro-
pai' för blommorna, frukt kantig, mot basen afsmalnande.

369 Arnoseris. Holk af en krets jemnhöga samt några yttre korta till-

tryckta fjäll, fritid med helbräddad hinnkant på toppen. Pag. 17.

Liten sandväxt med hela, nedtill tufvade blad och grenig stängel, holk-

^äll 16—20, kölade, vid fruktmognaden hopslutna, blommornas fäste

utan fjäll med hinnkantade gropar, frukt mot spetsen något afsmalnande,
5-kantig.

370 Lapsana. Holk af en krets jemnhöga samt några yttre, korta till-

tryckta fjäll, frukt utan hinnkant på toppen. Pag. 13. Bredbladig
ört med små talrika, i qvast samlade blomhufvud, holkfjäll 8—10, kö-
lade, vid fruktmognaden upprätta, blommornas fäste slätt, utan fjäll,

frukt sammantryckt, med 20 strimmor.
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ff Blomkrona rörforviig. Orter utan mjölksaft och med merendels röda

blommor.

a — Alla blommorna tvåkönade.

1 — Blad spiralställda.

* Holkfjäll med krokuddig styf spets.

371 Lappa. Blommornas fäste beklädt med borstlika fjäll, frvkt å-kantig

med hårlikt fjun. Pag. 12. Stora bredbladiga och greniga växter med
klotrunda, i qvast eller klase samlade blomhufvud, ståndarknappar vid

basen försedda med trådlika bihang, frukt något sammantryckt, strim-

mig, fjun af flera rader åtskilda sträfva strålar.

** TloUfjäll, åtminstone de yttre, med raJc stickande spets.

372 Carli)i(i. Blommornas fäste beklädt med i spetsen flikade fjäll, frukt
hårig med fjäderlikt fjun. Pag. 10. Liten tistel med parklufna blad
och stora blomhufvud, holk skållik, de yttre holkijällcn upprätta, i spet-

sen och kanterna taggiga, de inre hinnaktiga gula, utbredda, ståndar-

knappar med håriga bihang, strängar glatta, fjunstrålar vid basen grupp-
vis sammanvuxna till fjäll, qvarsittande på frukten.

373 Cirsium. Blommornas fäste beklädt med borst, frukt glatt med fjä-
derlikt fjun. Pag. 11. Tistlar med klotrund eller äggformig holk och
tegellagda taggspetsiga fjäll, ståndarknappar utan bihang vid basen, med
ett hinnaktigt bihang i spetsen, strängar håriga, fjunsti-ålar vid basen
ringformigt sammanvuxna, lätt afiallande.

374 Carduvs. Blommornas fäste beklädt med borst, frukt glatt med hår-
likt fjun. Pag. 10. Endast genom fruktfjunets beskaffenhet skildt från

föreg. slägte.

375 Onopordon. Blommornas fäste köttigt, gropigt med hinnaktiga tan-
tade gropkantcr, frtikt glatt med hårlikt fjuu. Pag. 10. Mycket hög
grenig tistel med stora blondiufvud, holk klotrund af tegellagda torn-
spetsade fjäll, ståndarknappar med syllika bihang i S])ctsen, strängar
glatta, frukt nästan 4-kantig, fjunstrålar vid basen ringformigt samman-
vuxna, affallande.

*** Holkfjäll med mjuk spets.

376 Serratula. Blommornas fäste med borstlika fjäll, frukt med hårlikt
fjun. Pag. 10. ]fög ört med merendels pardelta oväpnnde blad, blom-
holk äggformig, af likformigt tegellagda fjäll, blommornas fäste gropigt
med gropkanterna betäckta med :Qäll, frukt glatt, aflång sammantryckt,
flunstrålar åtskilda.

2 Blad motsatta.

377 Fjupatorium. Hulk af få tegellagda fjäll, blommornas fäste utan fjäll.
Pag. 8. H(ig merendels ogrenad strandväxt med 3-del1a blad och små,
talrika och faldommiga, i qvast samlaele blomhufvud samt Ijusröda blom-
mor, holk cyh'ii(liisk af få fjäll, märken långa trådlika, frukt trind strim-
mig med hårlikt fjun.

378 Biden.s. Holk af tränne kretsar, de yttre bladlika utstående, blom-
mornas fäfitc fjälligt. Pag. 1. Merendels greniga sumpviixter med
hela eller tredelta blad, de inre holkfjällen u]»prätta hinnaktiga, blom-
hufvud stundom med tunglika och könlösa kantblommor, blonmior gula
märken lansottlika, frukt sammantryckt, i spetsen tvärhuggen och med'
2-4 småtaggiga borst.



LXXIII

b — De yttre blommorna större och könlösa.

379 Centaurea. HoJfcfjäll tegcUagda, blommornas fäste beJdädt med borst-

lika fjäll. Pag. 9. Örter med hela eller parklufna oväpnade blad och

röda eller blå blommor, holk klotrund eller äggformig, dess fjäll med
ett hinnaktigt bihang i spetsen, de yttre blommorna oregelbundet de-

lade, trattlika, frukt sammantryckt, med eller utan hårlikt flun.

2 Ordn. POLYCLINIA.

Kantblommor med endast pistill.

f Alla blommorna rörformiga.

a — Frukt utan fjun.

380 Artemisia. Frukt sammantryckt 3-kantig, utan hinnJcant, blomhufvud
anordnade i klasar. Pag. 3. Örter med merendels mycket samman-
satta blad och talrika små blomhufvud, holk äggformig eller stundom
haliklotformig af tegellagda fjäll, $ blommor i enkel krets trådlika, 3-

tandade, diskblommor rörformiga 5-tandade.

381 Tanacetum. Frukt 5-kantig strimmig, med hinnkant, blomfmfimd an-
ordnade i qvast. Pag. 3. Hög ört med mycket sammansatta blad och
temligen stora halfklotformiga, gula blomhufvud, holk halfklotformig af

tegeilagda §äll, $ blommor i enkel krets trådlika S-tandade, diskblom-
mor rörformiga 5-tandade.

b — Frukt med fjun.

382 Filago. Blommornas fäste fjälligt mellan $ blommorna, holkfjäll nä-

stan helt och hållet örtartade. Pag. 7. Grå- eller hvitulliga, små örter

med cylindriska blomhufvud, som äro gyttrade i hufvud, holk konisk

5-kantig, af jemnhöga, i flera kretsar ordnade fjäll, $ blommor tråd-

lika, omärkligt tandade, diskblommor rörformiga och 4-klufna, kant-

blommornas frukter utan fjun, diskblommornas med hårlikt snart affal-

lande fjun.

383 GnapJialium. Blommornas fäste utan fjäll, holkfjäll torra hinnaktiga,

blomhufvud sambyggare med flera kretsar af $ blommor. Pag. 6. Grå-
eller hvitulliga örter med halfklotformig, tegellagd holk, blommornas
fäste hvälfdt, $ blommor trådlika, omärkligt tandade, diskblommdl- rör-

formiga och 5-tandade, märke 2-klufvet, alla frukterna med fjun.

384 Hclichrysum. Blommornas fäste tttan fjäll, holkfjäll hinnaktiga, blom-
hufvud sambyggare med inga eller några få, i en krets ställda § blom-
mor. Pag. 6. Hvitullig sandväxt med klotformiga, i qvast sanilade

gulglänsande blomhufvud, blommornas fäste plattadt, för öfrigt som
föreg.

385 Antennaria. Blommornas fäste utan fjäll, holkfjäll hinnaktiga, blom-
hufvud tvåbyggare, ^ blommornas märke 2-klufvet, $ blommornas
enkelt. Pag. 6. Mer eller mindre hvitullig ört med rundade, i fj\ast

samlade blomhufvud, (^ hufvud med sterila rörformiga hermafrodita blom-
mor, enkla märken och klubblikt uppsvällda fjunstrålar, $ hufvud af

fertila, trådlika $ blommor, 2-klufvet märke och borstlika ^unstrålar.

ff Diskblommor rörformiga, kantblommor merendels tunglika och tretan-
dade (s. k. strålblommor); und. några »Scnmo-arter.

a — Frukt utan fjun.

* Blommornas fäste fjälligt.

386 Achillea. Blomhufvud sinå äggformiga eller halfklotformiga talrika
och samlade i qvast, strålblommor rundade. Pag. 2. Örter med hela
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eller mycket sammansatta blad, holk iigpformig, af tegellagda fjäll, blom-

mornas fäste plattadt eller kuHrigt, diskblommornas pip plattad 2-viii-

gad, ståndarknappar med ett rundadt liiliang i spetsen, frukt samman-
tryckt, omvändt äggrund, utan hinnkant på toppen.

387 Anthemis, Blomfitifvnd stora plattade, ensammaigrenspetsarne, strål-

blommor aflånga. Pag. 2. Örter med fmdelta blad, holk skållik af

tegellagda fjäll, blommornas fäste koniskt eller halfklotformigt, disk-

blommornas pip plattad 2-vingad, ståndarknappar med ett rundadt bi-

hang i spetsen, frukt trind eller plattadt 4-kantig, med en låg hinnkant

på toppen.

** Blommornas fäste nian fjäll.

388 Tripleurospermiim. Holk af tegellagda hinnlcantade fjäll, blommornas

fäste slutligen koniskt, inuti tätt. Pag. 2. Luktlös ört med findelta

})lad, stora plattade blomhufvud i grenspetsarne och hvita strål-, gula

diskl)lommor, hvilkas pip är cylindrisk, frukt på inre sidan med 3 åsar,

pä den yttre med tvänne , slutligen svarta gropiga glandier under
spetsen.

389 Mutricaria. Holk af tegellagda hinnkantade fjäll, blommornas fäste

koxislct, ihåligt. Pag. 2. Starkt luktande ört med findelta blad, stora

plattade blomhufvud i grenspetsarne och hvita strål-, gula diskblom-

mor, hvilkas pip är cylindrisk, frukt på insidan 5-strimmig, utan gland-

ier på den yttre.

390 Chrysanthemnm. Holk af tegellagda hinnkantade fjäll, hlommornas
fäste halfklotformigt. Pag, 1. Ört med aflånga tandade blad, stora

plattade blomhufvud i grenspetsarne och hvita eller gula strål-, gula

diskblommor, hvilkas frukter äro trinda strimmiga, strålblommornas

frukt kantig.

391 Bellis. Holk af 2 rader jemnhöga örtartade fjäll, hlommornas fäste

kägellikt. Pag. 8. Liten ängsväxt med nedtill tufvade hela blad och

eublorastriga stänglar med plattade blomhufvud, strålblommor hvita,

diskblommor gida, frukt omvändt äggrund, utan åsar.

h -- Frukt med fjun.

* Örter med fjälliga en—mnngblomstriga stänglar. Vårväxter med efter

blomningen utinixande, stora rotblad.

392 Tussilago. Sambyggare, strålblommor talrika i flera kretsar, smalt

tunglika, diskblommor fåtaliga. Pag. 9. Tidig vårväxt med cnblom-

strig stängel och gula blommor, holk af 2 kretsar fjäll, diskblommor

sterila, 5-klufna, blommornas fäste glatt, flunstrålar mjuka snöhvita.

393 Fetasites. Nästan tvåbyggare, blomhufimd på sovdiga stånd med tal-

rika trådlika $ blommor och få rörformiga hertnafrodita diskblommor

(^ plantor), p)å andra med få ? blommor och talrika hermafrodita

blotnmor. Pag. 9. Örter med talrika i qvast eller klase, samlade blom-

hufvud och hvita eller rödletta blommor, holkfjäll i 2-3 kretsar.

*' Örter med bladig sfjelk.

aa — Holkfjäll i en eller tvänne kretsar.

394 Arnica. Holk af tvänne kretsar lika höga fjäll, strålblommor med 5

ståndarsträngar (utan knappar). Pag. 4. Hög ört med hela och

motsatta blad samt stora plattade blomhufvud, holk klocklik, strål-

blommor i en enkel krets, Idommornas fäste gropigt, frukt med en en-

kel krets af i] unstrålar.
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395 Cineraria. Holk nf en krets jemnhöga fjäll, strnlhlommor ntnv stcrv-

darsträngar. Pag. 4. Örter med hela spiralstiillda blad och temligeii

stora platta blonihufvud, holk klocklik, bloniriioriias fäste gropigt, strål-

blommor i en enkel krets, frukt med flera kretsar fjunstrålar.

306 Senecio. Holk af en yttre krets af korta samt en inre af längre och
jemnhöga fjäll, strålhlommor utan ståndarsträngar, stundom 0. Pag.
i. Orter med pardelta, sällan hela blad och cylindriska eller platta

blomhufvud samt gula blommor, holk cylindrisk eller klocklik, de inre

holkfjällen nedtill hopvuxna, strålblommor i en enkel krets, frukt med
flera rader fjunstrålar.

bl) - Hollfjäll tegellagda.

397 Pulicaria. Ståndarknappar med syllika hihang vid basen, fruktens
fjunstrålar i tcänne kretsar, den yttre affjäll-lika hår. Pag. 8. Liten
grenig ört med rundade blomhufvud och gula blommor, strålblommor
tunglika i en enkel krets.

398 Imda. Ståndarknappar med syllika bihang vid basen, fruktens fjun-
strålar i en enkel knts, hårlika. Pag. 7. Örter med merendels stui-a

plattade, i qvast anordnade blomhufvud, blommor gula, strålblommor
i en enkel krets tuuglika eller stundom nästan rörformiga, 3-klufna.

399 Aster. Ståndarknappar utan bihang, strålblommor blå tunglika i en
enkel krets, frnkt plattad slät. Pag. 8. Glatt grenig hafstrand\ äxt

med stora plattade, i qvast samlade blomhufvud, diskblommor gnla,

holk halfklotformig, fjunstrålar likformiga, i flera kretsar.

400 Solidago Ståndarknappar utan bihang, stråJhlommor gula tunglika

i en enkel krets, frtikt trind fårad. Pag. 8. Ört med små, i en gre-

nig klase samlade blomhufvud, diskblommor gula, holk äggformig, fjun-

strålar i en enkel krets.

401 Erigeron. Ståndarknappar utan bihang, ^ blommor rödletta i flera
kretsar, de inre rörformiga. Pag. 8. Sträfhårig ört med hela blad

och små i qvast eller klase samlade blomhufvud samt gula diskblommor,
holk halfklotformig, frukt plattad slät med i en enkel krets ställda

^unstrålar.
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SO Klassen.

GYNANDRIA.
1 Ordn. MONOGYNIA. Stånd. 1.

Nat. Fam. Orchidece. Orter med hela slidomfattaiide blad och i klasar

eller ax samlade oregelbundna blommor, kalk 6-bladig, vanligen läpp-

formig med den nedre läppen bildad af ett blad, ståndare 1 (sällan 2)

sammanvuxen med pistillen, frukt under blomman, merendels vridon,

enruramig med talrika frön på tre parietala fröfästen, öppnande sig

med 3 från fröfästena lossnande skal. Ståndarknappen, som jemte pi-

stillen bildar den s. k. könpelaren, är fastad i märkets öfre kant och

består af tvänne skilda rum, som innesluta de i massor förenade pol-

lenkornen. Dessa pollenmassor liafva ett litet skaft, som slutar ined

en glandel (fot), som inneslutes inom en gemensam eller två vid knap-

pens bas befintliga puvgar.

f Stam vid basen utvecklande underjordiska stamknölar. Ståndarknapp

orörligt fästad vid märket.

a — Läppen utdragen i en sporre.

402 Orchis. Läpp bred, mer eller mindre flikig, ståndarknappens ru)n

vid basen sammanstötande, pollenmassoruas fötter inneslutna i en ge-

mensam pung. Pag. 151. Örter med i ax samlade, merendels röda
och fläckiga blommor, könpelaren kort, helt och hållet innesluten inom
kalken, ståndarknappens rum med ett utskott (snabel) från märket
mellan sig.

403 Gymnadenia. Läpp bred 3-klufven, ståndarknappens rum vid basen
sammanstötande, poUenmassornas fötter utan pting. Pag. 153. Örter
med handdelta stamkn(')lar och i ax samlade röda eller gulhvita blom-
mor, ståndarknapp utan snabel.

404 Platanthera. Läpp smal jemnbred hel, med lång sporre, ståndarknap-
pens rum åtskilda, poUenmassornas fötter utan i^^ii^O- Pag. 154. Örter
med 1--2 breda blad, hela spetsiga stamknölar samt hvita eller något
grönaktiga, i ax samlade blommor, ståndarknappens rum utan snabel,
pollenmassornas fötter fastade något vid sidan af skaftet.

405 Coeloglossum. Läpp jemnbred 3-tandad, med kort punglik sporre,
ståndarknappens rum åtskilda, pollenmassornas fötter utan pung. Pag.
154. Ört med handdelta stamknölar, bladig stjclk och gninaktiga, i ax
samlade blommor, ståndarknaiipens rum utan snabel, poUenmassornas
fot fästad i skaftets spets.

b — Läpp utan sporre.

406 Ophrys. Kalkblad utstående åt alla .sidor, pollenmassornas fötter i

tvänne skilda ptmgar. Pag. 154. Ört nu'd hela stamknölar och fler-

bladig stjelk, blommor ej egentligen läj)pformiga, de tre yttre kalkbla-
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den gröna, betydligt större än de båda sidobladen i den inre kransen,

läpp 3-kIufvpn med 2-klufven mellanflik, genom fruktämnets svagare

vridning släld något vid sidan om skärmbladet.

407 Herminmm. KaU-hhtd l-Joddikt hojJuhitna, läpp vid basen fördjupad,

p()Unimit.<si,ni((>; fötter ?//</» pitny. Pag. 154. Ört med odelade stam-

knölar, af hvilkaden under året framkonnia är långt skaftad, blommor

små gröngula samlade i ax, ej egentligen läppformiga.

ff Örter utan stanihwlar med underjordisk, längre eller kortare stam.

Ståndurknappen till större delen fri, rörlig.

a — Läpp med sporre.

408 Epipogitim. Fruktämne ej vridet och läppen derigcnom uppåtvänd,

sporren kort tjock. Pag. 156. Gullivit fjällbeklädd ört med korallfor-

migt grenad rotstock och stora gulaktiga bloTumor i fåblommiga klasar,

läpp '2-Iedad, ståndarens knappband skjutande upp öfver kxiappen, pol-

leumassornas fötter med en gemensam pung.

b — Lä2)p utan sporre.

1 — Läpp genom en inskärning på tvären delad i toänne delar.

409 Cephalanthcra. Fruktämne vridet, könpelaren förlängd med kort skaf-

tad ståndarknupp. Pag. 155. Ört med mångbladig stjelk, smala blad

och stora hvita eller ljusröda, upprätta och oskaftade, i ax samlade

blommor, kalk af klocklikt hopslutna blad, läppens öfre del fördjupad,

parallel med könpelaren, pollenmassorna oskaftade korniga, utan pung.

410 Fpipactis. Iruktämne rakt, könpelaren kort med oskaftad ståndar-

knapp. Pag. 155. Bredbladiga örter med stora, i klasar samlade blom-

moi', blomskaft vridna, kalk klocklik af något utstående blad, läppena

öfre del fördjupad, ställd rätvinkligt mot könpelaren, pollenraassor k(jr-

niga oskaftade, med en pung.

2 — Läpp ej på tvären afdelad.

* Blodiga örter.

411 Goodyera. Läpp kortare än de öfriga kalkbladen och innesluten af
dem, odelty vid basen säcklik. Pag. 155. Ört med oskaftade små hvita

blommor i ensidiga ax, fruktämne föga vridet, ståndarknapp kort skaf-

tad, ej affallande, med oskaftade korniga pollenmassor och gemensam
rundad pung, snabel 2-hornad.

412 Listera. Läpp längre än de öfriga kalkbladen, nedhängande, Jlikig

och vid basen plattad. Pag. 156. Ört med två breda, nästan motsatta

blad, och gulgröna eller brunaktiga, kort skaftade och i axlik klase

samlade Idommor, fruktämne ej vridet, men med vridet skaft, ståndar

knapp ej affallande, oskaftad, könpelaren förlängd ofvan knappen, kort

pollenmassor oskaftade mjöliga med liten rundad pung och odelad'

snabel.

** Bladlösa, gulaktiga örter.

413 Ncottia. Läpp 2-fikig, vid basen säcklik, rotstock kort, tätt beklädd

med tjocka birötter. Pag. 156. Temligen hög gulbrun ört med kort

skaftade, i en tätblommig klase samlade blommor, blomskaft vridna,

de öfre kalkbladen hjelmlikt hopslutua, betydligt kortare än den ut-

sträckta läppen, könpelaren utdragen, ståndarknapp oskaftad, ej affal-

lande, pollenmassor utan skaft, mjöliga, med liten rundad pung och
odelad snabel.
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414 Cordllorhiza. Läpp grundt 3-klufven, vid basen säcklik, rotstock ko-

rallformig. Pag. 157. Liten gulgrön ört med kort skaftade, i en fa-

blommig klase samlade blommor, blomskaft vridna, läppen vid basen

sammanvuxen med de båda yttre sidokalkbladen, ståndarknapp affallan-

de, pollenmassor vaxartade utan skaft.

fff Orter med stammens nedre del uppsvälld till en slidbeklädd knöl.

415 Malaxis. Könpelaren kort ovingad, pollenmassor aflånga. Pag. 157.

liiten fåbladig ört med talrika små gulgröna, i ax samlade blommor,
fruktämne rakt och läppen derigenom uppåtvänd, kortare än de öfriga

kalkbladen.

416 Stiirmia. Könpelaren förlängd, upptill vingkantad, pollenmassor run-

da. Pag. 156. Liten, merendels 2-bladig ört med små gulaktiga^ blom-

mor i fåblommiga ax, fruktämne rakt och läppen derigenom uppåtvänd,

af de öfriga kalkbladens längd.

2 Ordn. HEXANDRIA. Ståndare 6.

417 Äristolochia. Kalk rörformig snedskuren, stift kort med G märken

och fruktämne ttnder blomman. Pag. 135. Ört med spiralställda blad

och i knippen från bladvecken samlade, oregelbundna gula blonnuor,

kalk rörformig och i spetsen läppformigt utdragen, ståndare 6 med ut-

åtvända af märkena betäckta knappar, irukt under blomman 6-rummig,

öppnande sig med 6 skal. Nat. Fam. Aristolochiew.
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31 Klassen.

MONOECIA.

1 Ordn. MONANDRIA. Ståndare 1.

f Blad motsatta. Nat. Fani. CalUtrichiiiea\

418 Callittiche. Blommor i hladvcclcen ntati hyllc, .stift 2 med 4 fruktäm-
nen. Pag. 130. Yattenväxter mod hela lilad, l)lommor merendels en-

könade och vanlioen omi>ifna af 2 hinnaktiga skärmfjäll, ständaie 1--2

med knap]>arne öppnande sig genom tvärspringor, märken trådlika, frukt

af 4 enfröiga småfrukter.

ff Blad lilidomfattande. Nat. Fam. Potamo(/etonea\

4iy Zannichellia . Blommor utan hylle, fruktämnen merendels å med UJca

månyu stift och sköldlika märken. Pag. 174. Vattenväxter med tråd-

lika, stundom nästan kransformigt närmade blad, J* blommor af en
långskaftad ståndare, ställda i spetsen af korta sidogrenar, ofta extra-

axillära (genom utvecklingen af en gren mellan blomman och blomstöd-

jebladet), $ blommor i spetsen af de större greuarne, omgifna vid basen

af en kort hinnaktig hylsa, småfrukter enfröiga med qvarsittande stift.

(Zostera 1, 1, Arum 21, 6, Pinns 21, 6, Najas 22, 1.)

2 Ordn. DIANDRIA. Ståndare 2.

(Lemna 2, 1. TypJia 21, 3.)

3 Ordn. TRIANDRIA. Ståndare 3.

f Märke ett enda. Nat. Fam. TyplKfceca. Vattenväxter med slidonifat-

tande, långa och smala blad samt cnkönade, i ax eller hufvud samlade

blommor, blomkalk af fjäll eller hår, ståndare 3 fria eller med sam-
manvuxna knappai', stift 1 med tunglikt märke, frukt inom blomman
enrummig enfröig, affallande oöppnad.

420 TypJia. Blommor i cylindriska ax med härlik kalk, frnktämne skaf-

tadt. Pag. 17;"). Höga vattenväxter med blommorna anordnade i tvänne

mer eller mindre åtskilda ax, det nedre af $, det öfre af ^ blommor,
ståndarsträngar vanligen hopvuxna, frukt nötlik med qvarsittande stift.

421 Sparganiiim. Blommor i klotformiya hufoud med fjältig kalk, frnkt-

ämne oskaftadt. Pag. 17."i. Yattenviixter med i ax eller klasar sam-

lade blomhufvud, de nedre blomhufvuden af §, de öfre af J" lilommor,

})lomkalk af 3 fjäll, ståndarsträngar fria, frukt stenfruktartad.
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ff Märken 2—3. Nat. Fam. Cyperacece.

422 Carex. Blommor i ax, ^ blommor utan, $ blommor med flasklik kalk.

Pag. 181. Gräslika örter med Ijlornmorna täckta af skärmtjäll och sam-

lade i ax, med ^ och ^ lilonnnor än i särskilta än i gemensamma (s.

k. androgyniska) ax, stundom tvåbyggare, frukt enrunimig enfröig nöt,

som omslutes af en flaskformig kalk, ur hvars öppna, ofta tvåtandade

spets märkena utskjuta.

(Amaruntus 21, 5.)

4 Ordn. TETRANDRIA. Ståndare 4.

f Örter med Uomliylle af foder och krona. Nat. Fam. Flantaginece.

423 Liforella. ^ Blomnta ensam i spetsen af en blumstihtyel, med 4-delt

foder och i-klufven krona, ^ blommor i:)arcisa vid blomstävyelns bas,

med 2 3-bladiyt foder och 3-tandad krona. Pag. 49. Liten strand-

ört med syllika, nedtill tufvade blad, blomkrona hinnaktig, ståndar-

strängar långa, i knop])cn inböjda, ej sammanvuxna med kronan, $
blommornas krona qvarsittande, stift långt trådlikt, qvarsittande på den
enrummiga enfröiga och nötlika frukten.

ff Orter med ofärgad blomkalk. Nat. Fam. Urticece. Merendels strälhå-

riga örter med motsatta blad och stipler, l)lommor samlade i hängeu
eller knippen, regelbundna, med 4— 5-delt ofärgad kalk, ståndare mot-
satta kalkflikarne, märken 1—2, frukt inom blomman enrumraig, en-

fröig nötlik, innesluten inom kalken.

424 Urtica. Kalk 4-delt, märke penselformigt utan stift. Pag. 136. Med
brännhår väpnade örter, blommor sam- eller tvåbyggare, samlade i ax-

formigt anordnade knippen, (^ blommornas kalk likformigt 4-delt, stån-

darsträngar i knappen inbiijda, ^ blommoi'nas kalk 4-delt, de båda yttre

bladen mycket små, de inre större, omslutande frukten.

fff 'Träd. Nat. Fam. Betulinece. Träd med spiralställda Ijädernerviga

blad, blommor i 2— 3-blommiga, till hängen samlade blomknippen, ^
och $ blommor i särskilta hängen, J* blommor med ursprungligen 4-

bladig kalk och ståndare motsatta kalkbladen, ståndarknappar glatta, ^
blommor utan kalk med 2 trådlika mäi'ken utan stift, frukt enrunimig
enfröig nöt.

425 Alnus. ^ knippen 2-blommiga i slutligen tillhårdtiande kottlika och
qvarsittande hängen. Pag. 143. Träd med såväl J* som $ hängena
redan på hösten framträdande, blommande på bar qvist, knoppar skaf-

fade, täckta af endast tvänne parvisa knoppfjäll, hängefjäll af ett större

och 4 mindre Qäll, ^ knippen 3-blommiga, ståndare 4 med 2-klufna
knappar, frukt ovingad.

426 Betala. $ knippen 3-blommiga, frukterna och fiänyefjällen vid mog-
naden offallande från hängeskaftet. Pag. 143. Träd med oskaftade,
af tcgellagda fjäll täckta knoppar, ^ hängen af 3-blommiga knippen,
redan på hösten framträdande, J* blommornas kalk egentligen 4-bladig,
men slutligen skenbart 1— 2-bladig, ståndare egentligen 2, men med
klufna strängar, i den mellersta blomman ofta 3 (skenbart 6), ^-knip-
pen 3-blommiga, frukt vingkantad.

5 Ordn. PENTANDRIA. Ståndare 5.

427 Ämarayxtux. Kalk ofärgad, 3—5-bladig, frukt enfröig. Pag. 1.36.

Glatt ört med spiralställda blad och i axillära samt terniiuala ax sam-
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larle blomknippen, hvarje blomma med 2—3 hinnaktiga skärmfjäll, stån-

dare 3 eller 5 motsatta kalkbladen, stift mycket kort med 2—3 märken,
frukt inom blomman enrummig, affallande oöppnad (hos vår art) eller

öppnande sig på tvären. Nat, Fam. Amarantacece.

6 Ordn. POLYANDRIA. Ståndare 6 eller flera.

f Örter.

a — Blomhylle af foder och Icrona.

428 Scigittaria. Foder och krova 3-hladiga, ståndare och pistiller talrika.

Pag. 164. Vattenväxt med långt skattade, pillika flytande blad och
kransställda, i klasar ordnade hvita blommor, frukt af talrika enfröigu,

nötlika, på ett klotformigt fäste sijiralibrmigt anordnade småfrukter,
inom blomman. Nat. Fam. Alismacece.

429 Myriophijlhim. Foder 4-deU, kronblad 4 lätt affallande, frukt under
blomman. Pag. 100. Vattenväxter med hårfint kamdelta, kransställda

l)lad och merendels kransställda och i ax anordnade blommor, (/ blom-
mor med l-delt foder och 4 hvita kronblad samt 8 i två kransar ställda

(sällan 4 i en enkel krans) ståndare, § blommornas foder otydligt 4-

taudadt, fästadt ofvan på fruktämnet, märken 4 utan stift, frukt steu-

fruktartad, slutligen delande sig i 4 enfröiga delfrukter; J" blommor
fastade öfvcr § blommorna.

b — Blomhylle O eller bestående af en JcalJc

430 Ärum. Blommor utan hylle, talrika i en af en strutlik hylsa omslu-
ten kolf. Pag. 169. Glatt ört med löklik stam och breda, vid basen
pillika l)lad, blomkolfvens axel upptill med en klubblik violett, ej stån-

dare eller pistiller bärande förlängning, pistiller ordnade i spiral på
kolfvens nedre del, med sköldlika märken utan stift, frukt bärlik en
—flerfröig, ståndare fastade öfver pistillerna och skilda från dem genom
trådlika bildningar (sterila ståndare), utan strängar anordnade i spiral,

de öfversta af dem förvandlade i trådlika bildningar. Rättast torde vara
att betrakta hvarje ståndare som en (^ blomma, i hvilket fall slägtet

borde hänföras till l;sta ordningen. Nat. Fam. Aroidea.

431 CeratopJiyllum. Blommor ensamma i bladvecken, med en liten fjäll-

lik, 8—12-bladiy kalk. Pag. 151. Vattenväxter med ledad stjelk och
borstlikt gafteldelta, kransställda blad, J* blommornas hylle af 12 hvit-

aktiga fjäll, ståndare merendels 12— 16, utan strängar och med i spet-

sen 3-hornade knappar, $ blommornas kalk af 9— 11 grönaktiga blad,

stift 1 syllikt med enkelt märke, qvarsittande på den nötlika enfröiga,

inom hyllet befintliga frukten; hjertblad 4 i tvänne olikstora par. Nat.
Fam. Ceratophyllece.

432 Poterium. Blommor i hufvud, med å-bludig ofärgad kalk. Pag. 104.

Öi't med pardelta blad, de öfre blommorna i hufvudet $, de nedre J",

de mellersta stundom hermafrodita, ståndare 20—30, med långa ned-

böjda strängar, $ blommor med 2—3 stift, penselformiga märken
samt 2—3 enfröiga, inom ett tillhårdnande fruktfäste inneslutna små-
nötter. Nat. Fam. Senticosce.

ff Löfträd Nat. Fam. Ciipuliferce. Träd eller buskar med spiralställda

fjädernerviga blad, ,^ blommor samlade i hängen, med 3—4— 6-flikig

VI
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ofårgad kalk eller utan hylle, $ blommor ensamma eller i 2—3-blom-

miga hufvud eller stundom i hängen, omgifna af en genom sammanvux-
na skärmfjäll uppkommen skål, Ijlomkalk liten tandad, fäatad på den
enfröiga nötlika frukten.

a — ^ Blommor med hyllé.

433 Quercus. $ hängen långa trådlika, det skålformiga svepet inneslu-

tande en $ blomma, slutligen tillhårdnande och omslutande endast den

nedre delen af frukten. Pag. 142. Träd med parklufna, regel1)undet

spiralställda blad, (^ blommor med 6— 8-flikig kalk och 6—10 ståndare,

de enblommiga ^ blomställningarne samlade i ax, deras blommor med
6-tandad kalk, stift 1 med 3 märken, fruktämne 3-rummigt med två-

fröiga rum, frukt trind oval nöt, vid basen omgifven af fruktskålen.

434 Fagus. $ hängen Icorta rundade, det skålformiga svepet inneslutande

1—5 ^ blommor, slutligen tillhårdnande och i form af ett fröhus helt och

hållet inneslutande frukterna. Pag. 142. Högt träd med hela, två-

radigt anordnade blad, ^ blommornas kalk 5— 6-delt med dublielt så

måno-a ståndare, ^ blommor med nästan otydlig, flikad kalk, fästad på
fridctämnet, märken 3 trådlika, fruktämne 3-rummigt med tvåfröiga

rum, fruktskålen på yttre sidan taggig, inneslutande 1- 3 trekantiga

frukter och öppnande sig med 4 skal.

h — $ blommor utan Jiglle.

435 Corylus. ^ hängen långa cylindriska, deras skärmfjäll med tränne
mindre fjäll på insidan, fruktskål bladlik rörform/g, imicslutande en

frukt. Pag. 142. Buske eller mindre träd med hela, tvåradigt ordnade
blad, ^ hängen redan på hösten framkommande, (^ blommor ensamma
under hvarje hängefjäll med 4 till basen tvådelta (derigenom skenbart

8) ståndare med i spetsen håriga knappar, $ blommor med liten tandad
kalk på fruktämnet, 2 trådlika röda märken samt 2-rummigt 2-fröigt

fruktämne, frukt hård enfröig, fruktskål ursprungligen bildad af 2 fjäll.

436 Carpinus. ^ hängen långa cylindriska, med enkla skärmfjäll, frukt
omgifven af en 3-jiikad bladig skål. Pag. 142. Träd eller ])uske med
tvåradigt ordnade, hela blad, ^ blomma med 4—12 tvådelta (derigenom
skenbart 8—24) ståndare, knappar i spetsen håriga, ^ blonnnor i 2-

blommiga knippen, som äro samlade i hängen, kalk liten tandad, fästad

på fruktämnet, märken 2 trådlika, fruktämne 2-rummigt 2-fröigt, frukt

enfröig nötlik, på yttre sidan betäckt af den bladlika, af tre samman-
vuxna fjäll bildade skålen.

(Betula 21, 4.j

fff Barrträd. Nat. Fam. Comfercc. Träd eller buskar med syllika, ofta

fleråriga blad (barr) och enkönade blommor, ^ Idommor ai' talrika

ståndare med knapparne fastade på undre sidan af plattade fjiijl, $
blommor bestående af 1— 2 eller flera nakna frön, som merendels äro
samlade i kottar och täckas af vedartade ijäll ((")ppna fruktblad).

437 Pinus. Ståndarknappar 8-rummiga, frön parvisa under hrarje katt-

fjäll, vingkantade. Pag. 149. Träd med ensamma eller i knippen
samlade och då af hinnaktiga fjäll omgifna barr, ^ blommor (hvilka

också betraktas som hängen, hvarvid hvarje ståndare bildar en blom-

ma) omgifna af fjäll vid basen, än ensamma än axformigt samlade, ?
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blommor i hängen, täckta af skärmfjäll, kottfjäll bildade af tvänne hop-
vuxna fruktblad, som förblifva öppna (ej bilda någon pistill).

7 Ordn. SYNGENESIA. Ståndarknappar hopvuxna i en eller flera

stammar.

438 Bryonia. Foder och krona 5-dclta, fastade på fruktämnet, ståndare
i 3 stammar. Pag. 94. Klängande hårig växt med handdelta blad

och klangen, som äro ställda vid sidan af bladet, blommor i klasar frän

bladvecken, ståndare 5, parvis hopvuxna och den 5:te fri, stift 3-klufvet

med 3 njurformiga märken, frukt under blomman, bärlik tåfröig. Nat.

Fam. Cucurbitacece.
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33 Illassen.

D I O E C I A.

1 Ordn. MONANDRIA. Ståndare 1.

439 Najas. ^ Blomma omgifven af en mösslik, i spetsen ä—4-tandad,
slutligen tipjyhristanäe kalk, $ blommor utan kalk, frukt nötlik. Pag.
158. Vattenväxt med slidomfattande, parvis närmade tandade blad och
ensamma blommor i bladvecken, ^ blommor af en ståndare med 4-

rummig knapp, som öppnar sig i fyra tillbakarullade flikar och omgif-
ves af ett slutligen i flikar uppbristande hylle (en hylsa?), $ blomma
med enrummigt enfröigt fruktämne och ett litet 2-flikadt märke. Nat.
Fam. Najadeae.

2 Ordn. DIANDRIA. Ståndare 2.

Nat. Fam. Salicinece. Träd eller buskar med spiralställda fjädcrnerviga
blad och i hängen samlade blommor, (^ blommor af 1—2— flera stån-
dare och 1—2 fjäll, $ blommor med 2 stift och lika många 2-klufna
märken, fruktämne enrummigt mångfröigt, öppnande sig med tvänne
skal, frön med fjun.

440 Salix. Hängenas skärmfjäll helbräddade, ståndare sällan flera än 2.

Pag. 145. Träd eller buskar med blommorna än före än samtidiga med
bladen, de i blommorna mellan ståndarne eller pistillerna och hängets
skaft befintliga fjällen små plattade.

(Fraxinus 23, 2.)

3 Ordn. TRIANDRIA. Ståndare 3.

441 Empetrum. Foder och krona 3-bladiga. Pag. 126. Liten ständigt

grönskande buske med spiralställda barrlika blad och ensamma blom-
mor i bladvecken, (^ blommor med 3, foderbladen motsatta, ståndare,

$ blommoi med 6—9-rummigt fruktämne inom hyllet, kort stift och
6— 9 tvåklufna, strålformigt utbredda märken, frukt 6—9-rummig sten-

frukt. Nat. Fam. Empetrem.

(Valeriana dioica 3, 1, EriopJwrum 3, 1, Salix amygdalina och
undulata 22, 2.)

4 Ordn. TETRANDRIA. Ståndare 4.

(Ehamnus cathartiea 5, 1, Urtica dioica 21, 4, Salix pentandra 22,2,
Myrica 22, 6.)

5 Ordn. PENTANDRIA. Ståndare 5.

442 Humulus. ^ blommor med 5-bladig kalk, $ blommor med 2 trådlika

märken, omgifna af ett strtitlikt blad. Pag. 136. Sträfhårig slingrande
ört med motsatta handklufna blad och parvis hopvuxna stipler, ^
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blommor samlade i knippen, som äro anordnade i greniga klasar, stån-

dare 5 motsatta kalkbladen, i knoppen upprätta, $ blommor parvisa

inom hinnaktiga, starkt utväxande skärmfjäll, frukt enrummig enfröig,

nötlik. Nat. Fam. TJrticece.

(Bibes alxnmim 5, 1, Scilix pentandra 22, 2, Mtjrica 22, 6.)

6 Ordn. HEXANDRIA. Ståndare 6.

443 Myrica. Blommor utan hylle, smnlade i hängen. Pag. 143. Buske

med spiralställda, glandelpunkterade och fjädernerviga blad, <^ blom-

mor med 4-6 ståndare, $ blommor med kort stift, 2 smala märken

och fi-uktämnet omgifvet af 2 (eller 4) skärmfjäll, fi'ukt enfröig nöt,

omsluten af de köttiga och hopvuxna skärmfjällen.

(Bumex Acetosa och Acetosella 6, 2.)

7 Ordn. OCTANDRIA—POLYANDRIA. Ståndare 8 eller flera.

f Träd.

444 Popxihis. Blommor samlade i hängen, hängefjäll flikiga, ståndare S

—30, liJcsom pistillen omgifna af ett sMTlilct fjäll. Pag. 144. Träd

med spiralställda blad, hängefjäll vanligen mer och mindre hårbräddade,

stift 2 med två 2—4-flikiga märken, frukt enrummig mångfröig, öpp-

nande sig med 2 skal, frön med Qun. Nat. Fam. Salicineee.

ff Örter med blomhyllet bestående af en ofärgad kalk.

445 3Iercurialis. Kalk 3—4-delt. Pag. 127. Tidigt blommande, ej mjölk-

saftig skogsväxt med motsatta blad och stipler, såväl J* som $ blom-

mor samlade i hängen och försedda med kalk, ^ blommor med 8—12
ståndare, $ blommor med 2 stift och 2-rummigt fruktämne med en-

fröiga rum (sällan 3-talig pistill) samt 2-3 ståndarsträngar utan knap-

par, frukt 2-rummig, hvarje rum öppnande sig med 2 elastiskt upp-

springande skal. Nat. Fam. JEuphorbiacece.

fff Örter med foder och krona. Nat. Fam. Hydrocharidece. Vattenväx-

ter med spiralställda eller motsatta, ofta tufvade blad, blommor än en-

samma än i flockar eller kolfvar, med fodret och kronan trebladiga, (^

blommor med merendels talrika ståndare, ? blommor med 1—6-rummigt
fruktämne under blomman, 1 stift och 3—6 tvåflikiga märken, frukt

1—6-rummig, affallande oöppnad.

446 Hydrocharis. $ Blommor med 12 nedtill hopvuxna ståndare, af hvilka

3 t(tan knappar, $ blommor med 6 strängar utan knappar. Pag. 158.

Vattenväxt med rundade flytande, spiralställda och med hinnaktiga stip-

ler försedda blad, blommor hvita, frukt 6-rummig, nästan klotformig

och bärlik.

447 Stratiotes. $ Blommor af talrika fria ståndare, de yttre utan knap-
par, $ blommor med talrika sterila ståndare. Pag. 158. Vattenväxt

med jemnbreda taggiga, i en rosett samlade och i vattnet nedsänkta blad,

blommor hvita, frukt 6-kantig 6-rummig, bärlik.

(Melandrium 10, 4, Bubus Chamcemorus 12, 3, Salix pentandra 22, 2,

Acer 23, 2.)

8 Ordn. MONADELPHIA. Ståndarsträngar hopvuxna. Nat. Fam.
Comferce.

448 Juniperus. Barr syllika i tretaliga kransar, frön 3 tillsammans, full-

komligt inneslutna inom ett köttigt, bärlikt hylle. Pag. 150. Buske
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eller stundom mindre träd, ^ blommor äggformiga af talrika ståndare,

som utgöras af fjäll, på hvilkas undre sida i den bakre kanten 3—

6

knapprum äro fastade, $ bangen af 2— 3 alternerande kransar af skärm-
fjäll, af hvilka de tre öfversta i sina vinklar bära ett fi-ö, alla skärmQäl-
len slutligen hopväxande till ett köttigt hylle.

449 Taxus. Barr något platta spiralställda, rigtade åt två sidor, frön
ensamma, nedtill omgifna af en saftig, i spetsen öppen skål. Pag. 150.
Litet träd eller buske, c? blommor af flera ståndare, som utgöras af

rundade sköldlika fjäll, som på undre sidan rundtomkring kanten bära
8 knapprum, § blommornas skål är ett hylle, som i början i form af

en låg kant omsluter fröets nedre del och småningom utväxer.



LXXXVII

33 Rlassen.

POLYGAMIA.
1 Ordn. MONOECIA. En- och tvåkönade blommor på samma stånd.

f Stift 1 med pensélformigt märJce. Nat. Fam. Urticece.

450 Parietaria. Kalle 4-äe1t ofärgad. Pag. 136. Hårig ört med hellnäd-

dade och spiralställda blad och små affallande stipler, blommor i gro-

niga knippen från bladvecken, de tvåkönade och (^ blommornas kalle

af 4 nästan fria blad, ståndare motsatta kalkbladen, i knoppen inböjda,

$ blommornas kalk rörformig 4-tandad, inneslutande den nötlika fruk-

ten. Nat. Fam. Urticece.

ff Stift och märken 2. Nat. Fam. Chenopodiacece.

451 Atrijplex. $ blommornas JcalJc af 3 mer eller mindre hopvuxna och
frukten omslutande JcalJchlad. Pag. 137. Glatta eller hvitnijöliga, före-

trädesvis på hafsstränder förekommande örter med motsatta eller spi-

ralställda blad, blomknippen hufvudlika anordnade i greniga ax, de
herniafrodita och ,^ blommornas kalk 3-~5-delt med lika många, kalk-

flikarne motsatta ståndare, frukt enrummig, enfröig blåslik, affallande

oöppnad, frö med hornartadt skal.

452 Halimus. $ blommornas kalk af 2 tillhårdnande, siris emellan och
med frukten hopvuxna, 2-hornade kalkblad. Pag. 139. Liten gråhvit
hafstrandväxt, blommor i gaffellikt grenade, till ax samlade knippen,
fröets skal hinnaktigt, för öfrigt som föreg.

(Hulcus, Hierochloa, Avena elatior och Hordeum 3, 2, Poterium 21, 6,

Empetrum 22, 3, Fraxinus och Acer 23, 2.)

2 Ordn. DIOECIA. En- och tvåkönade blommor på olika stånd.

453 Fraxinus. Blommor utan hylle. Pag. 34. Högt träd med parbladiga
motsatta blad och i greniga knippen samlade blommor, de hermafrodita
blommorna af 2 ståndare och ett skaftadt 2-rummigt fruktämne med
2-fröiga rum och tvänne märken, ^ blommor af tvänne ståndare och
9 blommor af en pistill, frukt enrummig, enfröig vingfrukt. Nat. Fam.
Olein ece.

454 Acer. Blommor med å— 5 foderblad och lika många kronblad. Pag.
57. Träd med motsatta handklufna blad och i qvast eller klase sam-
lade, regelbundna blommor, ståndare merendels i två kransar, 8—10,
jcmte kronbladen fastade på ett ringformigt fäste under fruktämnet,
stift 2—3 något hopvuxna, frukt af 2—3 enfröiga, från hvarandra loss-

nande vingfrukter. Nat. Fam. AcerinecB.
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34 Klassen.

CRYPTOGAMIA.

f Egentliga ormbunkar. Örter med ^indcrjordish stam och stora starkt

utvecJdade blad, sjiorokarpier fastade på undre sidan af stambladet

eller på särskilta, något förvandlade blad eller bladdelar. Det genom
sporornas groning uppkomna proembryo bärande såväl ^ som $ organer

a — Ormbnnlcar med i knoppen inrnllade blad och mer eller mindre
slaftade, af en fastare ring omgifna sporokarpier. Nat. Fam. l\dy-

podiacea;. Orter med rotstock och spiralställda, merendels mycket sam-

mansatta stamblad, sporokarpier samlade i fröplättar på stambladets

undre sida, uppbristande på tvären förmedelst den elastiskt aflossnande

ringen.

1 — Sporokarpier tydligt skaftade och med fullständig ring. (Und. afd.

Pol^podiaceee).

* Fröplättar ej fastade på särskilta, olika formade stamblad.

aa — Fröplättar ej täckta af svepefjäll.

455 Polypodiwn. Fröplättar rundade, något aflugsnadefrån kanten, nakna.
Pag. 213. Ormbunkar med stambladen 2-radiga eller regelbundet spi-

ralställda, en eller flera gånger sammansatta, fröplättar åtskilda eller

något sammanflytande.

456 Pteris. Fröplättar samlade till en smal rand längs bladkanterna och

täckta af dem. Pag. 217. Hög onnbunke med enstaka 2-radigt ord-

nade, mycket sammansatta stamblad, fröplättar fastade på en längs

bladkanten gående nerv.

bb — Frö])lättar, åtminstone i början, täckta af ett svepefjäll.

457 Aspidium. Fröplättar rundade, med ett sköldformigt 2x1 midten rid-

fästadt svepifjäll. Pag. 214. Ormbunke med kort skaftade, 2 gånger
pardelta och taggsågade stamblad, svepefjället, i följd af sitt vidfäst-

ningssätt, med rundtomkring fria kanter.

458 PolysticJmm. Fröplättar njnrformiga, med ett i kantens inskärning

fästadt svepefjäll. Pag. 214. Ormbunkar med regelbundet spiralställ-

da, ofta flera gånger sammansatta stamblad.

459 Cystopteris. Fröplättar rundade, med ett binder dem fästadt, hinnak-

tigt, slutligen tillbakarulladt och affallande svepefjäll. Pag. 216. Liten

bräcklig ormbunke med regelbundet spiralställda, 2 gånger pardelta

stamblad, svepefjäll upptill och vid sidorna fria.

460 Woodsia. Fröplättar rundade, omgifna af ett skålformigt slutligen hår-

likt flikadt svepefjäll. Pag. 216. Liten ormbunke med i synnerhet på
undre sidan, jemte det nedtill ledade skaftet, håriga och f^jälliga stam-

blad, fr.iphittar närmade till kanten, slutligen sammanflytande.



L XXXIX

461 Asplennim. Fröplättar aflånga, hetäckta af ett aflångt, vid den yttre

sidan fästadt svepefjäU, stamblad delade. Pag. 216. Ormbunkar med
tätt tufvade, en eller flera gånger pardelta eller gaffeldelta stamblad,
fröplättar stundom parvis sammanflytande till en hästskoformig plätt,

svepefjäll med den fria kanten vänd mot bladflikeus medelnerv.

Scolopendrium. Fröplättar aflånga, parvis närmade och derigenom sken-
bart täckta af ett gemensamt längs midten öppiet svepefjätll, stamhlad
hela. Pag. 217.

** Fröx>lättar fastade på särskilta stamhlad, som ära olika de sterila.

462 Onoclea. Det fruktbärande stambladets småblad trinda cylindriska,
de sterila stambladeyt 2 gånger sammansatta. Pag. 218. Höo- orm-
bunke med spiralställda, strutlikt hopsittande stamblad, det fruktbä-
rande bladets småblad med i början inrullade, slutligen utvikna kanter,
fröplättar sittande på en cylindrisk upphöjning och betäckande helt och
hållet Idadens undre sida, svepefjäll fastade vid fröplättens inre kant
och fria vid den yttre samt lätt affallande.

463 Blechnum. Det fruktbärande stambladets småblad platta, de sterila
stambladen enkelt pardelta. Pag. 218. Temligen liten ormbunke med
spiralställda tufvade stamblad, fröplättar smala jemnbreda, fastade på
en med medelnerven parallel sidonerv, sammanflytande, svepefjäll fa-

stade vid fröplättens yttre kant, fria vid den inre.

2 — Sporokarpier nästan oskaftade, med ofullständig ring och öppnande
sig i spetsen med tvänne skal. Den öfre delen af stambladet fruktbärande

och af annan form än den nedre. Und. afd. Osmundacece.

464 Osmunda. Den fruktbärande delen af stambladet med andra ordnin-
gens småblad smala sammandragna och på undre sidati betäckta med
fröplättar. Pag. 218. Mycket hög ormbunke med spiralställda tuf-

vade, 2 gånger sammansatta stamblad, sporokarpier upphöjdt nätådriga,
snedt omvändt äggrunda, fastade i bladkanten.

b — Ormbunkar med i knojypen ej inrullade blad, sporokarpier oskaf-
tade och utan ring, insänkta i bladets massa. Nat. Fam. Ophioglos-
sece. Sporokarpier fastade på särskilta, enkla eller sammansatta blad
(enl. andra endast delar af de sterila stambladen), öppnande sig till hälf-

ten med tvänne skal. Sporor utvecklande ett proembryo, som förblif-

ver under jorden och bär såväl (^ som $ organer.

465 Botrychium. Sporokarpier klotformiga, sins emellan fria, samlade i

ett merendels grenigt ar. Pag. 219. Små ormbunkar med det sterila

bladet merendels en eller flera gånger pardelt, bladskaft nedtill slidlika.

466 Ophioglossvm. Sporokarpier klotformiga, sinsemellan hojovnxna och
samlade i ett enkelt ax. Pag. 220. Liten ormbunke med det sterila

bladet nätådrigt och helbräddadt, bladskaft ej nedtill slidlika.

ff Fräken. Stjelk ledad, med småfjäll-lika kransställda ocJi slidlikt hop-
vuxna blad, sporokarpier samlade till ax i stjelkens spets. Nat.
Fam. Eqvisetacece. Örter med ledad ihålig, ofta grenig stjelk och med gre-

narne utvecklande sig nedanför de slidlikt hopvuxna bladen, sporokarpier
i flera kransar, samlade till ett terminalt ax och bestående af ett sköldlikt

fjäll, som på undre sidan bär 4— 7 säcklika, spororna inneslutande rum
(hvart och ett af de s. k. sporokarpierna egentligen ett förvandladt
blad, hvars sporokarpier äro de säcklika rummen), sporor omgifna af
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tvänne breda, slutligen elastiskt uppspringande spiralband, utvecklande
ett proenibro, som bär antingen endast ^ eller endast $ organer.

467 Equisetum. SporoJcarpier bestående af sköldlika fjäll med 4—7 säck-
lika rum jJrt undre sidan. Pag. 220. Örter med rotstock, från hvilken

ej sällan 2 slag af grenar utveckla sig, nämligen fruktbärande och sterila,

de förra ofta gulaktiga och enkla.

fff Lnmmer. Mosslika örter med gaffellikt delad stjelk, små spiral-

ställda eller motsatta blad savit sporokarpierna antingen i bladvecken
eller samlade i ax och täckta af skärmfjäll. Nat. Fam. Lycopodiacece.
Sporokarpier antingen endast af ett slag och dä njurlika öppnande sig

i spetsen med tvänne skal och inneslutande mindre sporor (m.ikrospo-

ror), hvilkas utvecklingssätt är obekant, eller af två slag, det ena näm-
ligen af samma beskaftenhet som nyssnämnde sporgömmen, det andra
större, öppnande sig med 3-4 skal och inneslutande 3— 4 stora sporor
(makrosporor), i hvilka utlnldas ett proembryo med $ organer, under
det i de mindre sporoi^na J' organer utvecklas.

468 Lycopodium. Sporokarpier af ett slag, njurlika ocli inneslutande
mindre sporor. Pag. 222.

ffff Vattenväxter med skiflik underjordisk stam och syllika blad, i hvilkas

nedre slidlika del 2 slag af sporokarpier inneslutas. Nat. Fam. Isoetece.

Blad i knoppen raka, de båda slagen af sporokarpier motsvarande de
ofvan beskriftia hos vissa Lycopodiacece.

469 Isoetes. Sporokarp>ier tunna hinnaktiga, flerrummiga, de i yttre bla-

den inneslutna alstrande makrosporor, de inre mikrosporor. Pag. 222.

fffff Vattenväxt med krypande rotslående stam, trådlika i knoppen in-

rullade blad och på stammen fastade klotrunda fruktgömmen. Nat.

Fam. Marsileacece.

470 Pilularia. Fruktgömmen öppnande sig i spetsen med 4 tänder, 4-rum-
niiga och innehållande två, slag af sporokarpier. Pag. 221.
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1. BIDENS L.

1 B. cermta L. hlaä osJcaftade, hlomlmfvud lutande. Juli — liöston, g.

blr. De mnl satta bladen nedtill något sammanvuxna, lansettlika sågade,

blomhufvud hälft klotformiga, de yttre holkfiällen bladlika frånståen-

de, de inre kortare hinnaktiga, gulaktiga och på midten slutligen svartå-

driga, frukt med 3—4 borst, i kanten krokhårig.

Var. radiata, hunthlommor tunglil-a (Jcöulösa).

Var. minima, liten enblomstrig.

Förek. allmiint på våta ställen vid gropar, i kärr o. s. v.; var. radiata

bland hufvudformen hufvudsakligast i vestra Skåne, men äfven i östra

t. ex. Bat<lcmölle, Olscröd (Stud. A. Falck), Balsherg vid Båbelöfs-

ajön (Dr. P. Olsson); var. minivia på magrare ställen flerestädes (sär-

deles utmärkt vid Hammenhög, enl. exemplar af Stud. B. Tj'dell).

2 B. tripartita L. blad kort slcaftade med vingade sTcaft, blomhufvud upp-

rätta. Q) Juli — hösten, g. blr. Blad vanligen tredelta med större,

sågad eller parklufven mellanflik samt lansettlika sågade sidoflikar,

blomhufvud kort cylindriska, de yttre holkfjällen bladlika, stora från-

stående, de inre mindre, hinnaktiga, gula i kanten, l)runa på midten,

frukt med 2— 3 borst, i kanten krokhårig.

Var. minor, blad aflånga odelta.

FöreJc. som föreg. allmänt; var. minor vid Broby (Apoth. C. O. Hamn-
ström).

2. CHRYSANTHEMUM L.

3 C. segetum L. blomhufvud ensamma i grenarnes spetsar, strålblommor

förlängda gula Jun.—Aug. g. diskblr. Glatt blågrön, blad hälft

stjelkomfattaude, aflångt lansettlika, de öfre groft tandade, de nedre

mot basen a [smalnande, ofta nästan parklufna med sågade flikar, blom-

skaft upptill vidgade, holkfjäll- äggrunda med bred hinnkant, frukt utan

hinnkant i t')ppen, strålblommornas med tvänne vinglika kanter samt

på yttre sidan med 3, på inre med 5 åsar, diskblommornas tinnd med
10 åsar.

FiJrel'. allmänt som ogräs på åkrar, sällsynt i noiTa delen.

4 C. Leucanthemum L. blomhufvud ensamma i grenarnes spetsar, strål-

blommor förlängda hvita. % Jun.-- Aug. g. diskblr. Glatt eller mer
och mindre hårig, de nedersta bladen långt skaffade, spadlika sågade,

de öfre aflånga eller tunglika, oskaftade sågade, vid basen flikade, holk-

fjäll lansettlika hinnkantade, frukt utan hinnkant trind, strålblommor-

nas trekantig.

Förek. allmänt på torra ängar, betesmarker o. s. v.

5 C. Parthenium Pers. blomhufvtid samlade i qvast, strålblommor korta

hvita. %. Jul.—Aug. g. diskblr. Blad småludna skaffade, parbladiga

med parklufna småblad, holkfjäll aflånga eller lansettlika, kölade hinn-

kantade och vanligen hartspunkterade, frakt med låg hinnkant på top-

pen (blomfotler), lOkantig, hartspunkterad.

Förek. här och der i gamla trädgårdar samt på odlade ställen vid byar

och hus, sannolikt förvildad.

1



3. MATRICARIA L.

6 M. Chamomilla L. blomJmfviid långt sTcaftade med förlängda hvita strål-

blommor. Jim.— Jul. g. diskblr. Glatt lifligt gi"ön, starkt luktande

ört, blad dubbelt parbladiga med trådsmala, på undre sidan platta små-
blad, holkfjäll aflånga hiuukantade, frukt utan hinnkant i toppen, med
5 åsar.

Förek. i åkrar och på odlade ställen allmänt på slättbygden, sällsynt i

norra Skåne, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

4. TRIPLEUROSPERMUM C. H. Schultz.

7 T. inodorum Sch. hoRfjäll försedda med en brunaJctig i kanten ojcmnt
inskuren hinnkant, strålblummor hvita, i spetsen tretandadc. (V), 0,
(^j 0, tillochmed Ij., Jun.— Sept. g. diskblr. Nästan luktlös ört med
dubljelt parljladiga blad och trådsmala, på undre sidan fårade småblad,

frukt med nästan hel hinnkant på toppen.

Var. salinum Wallr. småblad kortare, köttiga.

Förek. allmänt på slättbygden på odlade ställen och i åkrar; var. salinum

på hafsstränder i sj-nnerhet på vestra kusten, men äfven på den östra

t. ex. \\å Kåseberga (Dr. P. Olsson), mellan Skillinge och Brantcvik

(Stud. A. Falck), Tjörnedala, Yngsjö m. fl. st.

Närmare undersökning förtjenar en för Kullaberg uppgifven med ofs'an

beslo-ifna varietet nära beslägtad art:

T. maritimum L. holkfjäll kantade af en ljus helbräddad hinnkant, strål-

blommor i spetsen vanligen hela. Anses af Prof. Fries vara en god art.

5. ANTHEMIS L.

8 A. tinctoria L. blomfäste slutligen hälft klotforrnigt med lansettlika i en

spets utdragna fjäll, strålblommor oftast gula, försedda med pistiller.

% Jun.— Jul. g. blr. Ört hårig, blad parbladiga med pardelta småblad,

småbladens flikar glest tandade, de yttre holkfjällen spetsiga, de inre

trubbiga, frukt smalt vingkantad, på ömse sidor försedd med 5 åsar.

Förek. sällsynt på torra ställen, åkrar o. s. v. t. ex. vid Tomarp nära

Trelleborg (Skolj-ngl. P. Benz enl. Lektor A. L. Grönvall), i närheten

af 3Ialmö (Skolyngl. W. Ohlsson enl. Lekt. A. L. Grönvall), Helgenäs

vid Christianstad samt på bron vid Karpalund (Dr. P. Olsson). For-

dom uppgifven för Cimbrishamn, men i seduare tider, såvidt författa-

ren vet, ej återfunnen.

9 A. arvensis L. blomfäste slutligen kägellikt med lansettlika i en spets ut-

dragna fjäll, strålblommor hvita försedda med pistiller. och 0.
Jun.—hösten, g. diskblr. Ört mer eller mindre hårig, blad parbladiga

med pardelta småblad, småbladens flikar lansettlika, glest tandade, holk-

ijäll trubbiga, slutligen i spetsen utböjda, frukt rundadt 4kantig fårad,

med släta åsar.

Var. agrestis Wallr. frukt upptill afsmalnande, blad mera findelta.

Var. salina, bladftikar köttiga.

Förek. allmänt på åkrar och odlade ställen; var. agrestis bland vårsäd i

norra Skåne; var. salina på hafsstränder, t. ex. \iå Ystad, Köpingeåns

gamla utlopp.

10 A. Cotula L. blomfäste slutligen koniskt, med borstlika fjäll, strålblom-

mor hvita utan pistiller. Jun. — hösten, g.^ diskl)lr. Gleshårig

ört, blad parbladiga med pardelta småblad, småbladens flikar smala

jemnbreda, hela eller i spetsen 2— Sdelta, holkfjäll aflånga trubbiga,

alltid uppräta, frukt trind med småknaggliga åsar.

Förek. allmänt på odlade ställen, bygator o. s. v.

6. ACHILLEA L.
11 A. Mill^folium L. blad 2}(irbladiga med pardelta småblad. % Juli—

Okt. hv. eller rödl. strålblr. gulhv. diskblr. Stjelk och blad mer



eller mindre håriga, småbladens flikar lansettlika, borstspetsade, blom-

hufvud små, samlade i en rikt grenad qvast, holkfjall äggrundt aflånga

med brun hinnkant, blomfästets fjåll lansettlika, kölade och borst-

spetsade.

Var. setacea W. & K. småbladens flikar borstlika, hlomhvfvud mindre
med (julhvitK strålblommor.

Förek. allmänt på torra ängar, betesmarker o. s. v.; var. setacea sällsynt,

uppgifven för Vestra Vram och Cimbrishamn.

12 A. JPtarmica L. blad oskaftade, aflåvgt lansettlika, hvass-sågade. 2|.

Juli-Sept. hv. strålblr., gulhv. diskblr. Nedtill glatt, upptill hårig,

blomhufvud temligen stora, samlade i en enklare och mera glesbloni-

mig qvast, holkfjäll i kanten bruna, håriga, äggrundt lansettlika, blom-

fästets fjäll lansettlika, i spetsen håriga.

Förek. allmänt på något fuktiga ställen på betesmarker, ängar, vid di-

ken o. s. v.

7. TAXACETUM L.

13 T. vulgäre L. blad glatta, jjarbladiga med pardelta, aflånga småblad.

2). Juli— Sept. g. blr. Nästan glatt, småbladens flikar hvass-sågade,

blomhufvud halfklotformiga, samlade i en gi"enig qvast, holkijäll af-

långa trubbiga, i spetsen hinnaktiga.

Förek. här och der på torra ställen vid vägar, åkerrenar o. s. v.

8. ARTE^nSIA L.

f Blomfäste hårigt.

14 A. Absinthium L. stjelk och blad gråludna, bladflikar aflångt lansett-

lika, trubbiga, blomhufvud klotrunda, lutande. % Jul.—Aug. Ijusg.

blr. Stjelk upprat, rotbladen 3, de nedre stjelkbladen 2 gånger par-

delta med aflångt lansettlika trubljiga flikar, de öfversta stjelkbladen

hela, bladskaften utan bladflikar (bladöron) vid fästpunkten, blomhufvud
i upprepadt greniga, kortskaftade bladiga klasar, holkfjäll giåludna, de
inre äggrunda hinnkantade, de yttre aflånga, endast i spetsen hinn-

aktiga.

Förek. på odlade ställen, i byar, vid gärdssgårdar o. s. v. här och der

mest i noiTa, i synnerhet nordöstra delen, men äfven der och hvar i

mellersta och södra, t. ex. vid Illstor}) (Hrr C. Roth), Heckebcrga,
Snogeholm, Ekeröd (Dr. P. Ohlsson), Lund (Lektor C. V. Hultmark),
troligen på de flesta ställen förvildad.

ff Blomfäste glatt.

15 A. vulgaris L. stjelk upprat, nästan glatt, blad ofcan glatta, under hvit-

ulligu, bladflikar lansettlika spetsiga, blomhufvud hvitludna, aflånga
upprätta. 2}. Juli— Sept. g. eller br. blr. Blad pardelta med lansettlika

spetsiga, hela eller parklufna flikar, de nedersta och mellersta stjelk-

bladen med bladöron, de öfversta smalt lansettlika, blomhufvud i kort

skaftade, upprepadt greniga klasar, holkfiäll filtludna, de jitre lan-

settlika spetsiga, de inre aflåtiga trubbiga, bredt hinnkantade.

Förek allmänt på odlade ställen vid byar, vägar, åkerrenar o. s. v., stun-

dom äfven på hafsstränder, t. ex. \-id Esperöd.

16 A. campestris L. stjelk glatt nedliggande eller vppstigande, blad vanli-

gen glatta med trådsmala uddspetsade flikar, blomhufvud glatta, ägg-
runda, lutande. % Juli— Sept. brun. blr. Rotbladen och de nedre
stjelkbladen 2—3 gånger pardelta, de öfre bladen enkelt pardelta, för-

sedda med bladöron, de öfversta bladen enkla, alla glatta, blomhufvud
i upprepadt greniga, nästan bladlösa klasar, holkfjäll äggrunda, i

kanten hinnaktiga.

Var. sericea, blad silkesludna.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker; var. sericea på sandiga
hafsstränder, t. ex. viå Falsterbo.



17 .A. maritima L. sfjelk hvitluden, blad hvithidna med smala jemnhreda,
trubbiga flikar, blomhufvnd. aflånga Jivitlvdna. 1\. Aug.— Sept. g. blr.

Stjelk uppstigande eller nästan upprat, blad 2—3 gånger pardelta, de
nedre skaftade, försedda med bladoron, de öfre oskaftade, de öfversta
hela, holkfjäll aflånga, de yttre korta örtartade, de inre hinnaktiga,
kantblommorna hermairodita.

Förek. på hafsstränder längs vcstra kusten, ej sällsynt ända från Torekow
(H:r C. Roth) till L. Hammar. Af denna art gifves i Skåne två for-

mer, en med upprätta både blomhufvud och blombärande grenar, en
annan med nedböjda (var. salina).

9. ARNICA L.

18 A. montana L. stjelk enkel glanddhårig , tipphärande vanligen ett enda
blomhufvnd, de nedre bladen äggrundt aflånga. T\. Juni, Juli, brandg.

blr. (ii'undaxel kort, blad motsatta, oskaftade, de öfversta lansettlika

spiralsittande, glest tandade, holkfjäll lansettlika.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

10. CINERARIA L.

19 C. palustris L. alla bladen aflångt lansettlika. Q Juni —Juli, g. blr.

Stjelk upprat ihålig, klibbluden, tätt bladbärande, de nedre bladen skaf-

tade, de öfre oskaftade, hälft stjelkonifattande, mer eller mindre djupt

bugttandade, holkfjäll jemnbredt lansettlika, frukt glatt, tydligt fårad.

Förek. temligen allmänt, i synnerhet på slättbygden, i kärr, torfgrafvar o.

s. v., i norra delen t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström). Va-

rierar med bladen ifrån nästan helbräddade ända till djupt flikade (en

dylik, särdeles egendomlig form är af Lektor C. W. Ilultmark tagen

vid Eliselund nära Äbusa).

20 C. campestris Betz. rotbladen bredt äggrtmda, de nedre stjclkbladen af-

långa — omvändt-äggrunda. 2). Maj, Juni, g. blr. Grundaxel kort,

stiielk ullig, upptill glesbladig, rotblad skaftade, de öfriga oskaftade, alla

giest ulliga, föga, ofta nästan omärkligt, tandade, holkfjäll jemnbredt

lansettlika, frukt hårig, omärkligt fårad.

Förek. temligen sällsynt på torra backar, t. ex. vid Ärrie (Cand. O. Nord-

stedt), utmed Löddeström, från Lackalänge till hafvet, Landskrona,

Axelvåld, Dysiehro, Benestad; i nordöstra Skåne flerestädes, t. ex. på
Balsberg (Dr. P. Olsson), Baby backe, Ifö, Ifvetofta, Oppmanna, Ig-

naberga på kyrkogården och vid kalkbrottet (Dr. P. Olsson).

11. SENECIO L.

f Strålblommor inga, eller korta och tillbakarullade.

21 S. vulgaris L. glatt eller glest ullhår^, blomhufvud lutande, foderhol-

kens fjäll 8-10, 4 gånger kortare än holken, deras öfre hälft svart-

brun, holkfjäll glatta, frukt småhärig. 0, 0, Juni — hösten, g. blr.

Blad pardelta, de nedre skaftade, de öfre stjelkonifattande, holk

cylindrisk af jemnbreda, spetsiga hinnkantade fjäll, alla blommorna
vanligen rörformiga, de yttre mera sällan tunglika.

Förek. öfverallt allmän på odlade ställen.

22 S. sylvaticus L.småluden, blomhufvud upprätta, foderholkens fjäll 4— 5,

mycket korta, knapjit nående öfver holkens botten, i spetsen gröna,

holkfjäll vanligen småludna. frukt gråluden. Juni— Aug. g. blr.

Blad pardelta, de nedre skaftade, de öfre stjelkonifattande, holk cylin-

drisk af jemnbreda, spetsiga hinnkantade fjäll, kantblommor tunglika.



Förek. der och livar, i synnerhet ymnigt på svedjor i norra Skåne, men
äfven i mellersta och södra delen af provinsen på torra ställen i skogs-

trakter, äfven på strandklippor, t. ex. vid Stens Hvfvud.

23 S. viscosus L. Tclihbhårig, hlomJiufvud upprätta, foderholkens fjäll af

Jwlkfjällens halfca längd, i spetsen föga scartfläckiga, klihhludna,frukt

glatt. Juli, Aug. g. blr. Blad pardelta med flikarne mot basen af-

"tagande i storlek, de nedre skaftade, de öfre stjelkomfattande, holkfjäll

jemnbreda spetsiga, kantblommor tunglika.

Förek. på gator, vid murar och ruiner, hafssträntler, temligen sällsynt i

vestra delen, t. ex. vid Höganäs i mängd på hafsstranden och ända till

Helsingborg, Landskrona och Hilleshorg (Stud. B. Cöster).

ff Strålblommor förlängda, utstående.

24 S. sarracenicus L. Ilad hela äggrundt lansettlika, grundt sågade, nä-

stan glatta. T\- Aug.—Sept. g. blr. Grundaxel nästan upprat, utsän-

dande korta grenskott, de nedre bladen skaftade, blomholk cylindrisk

klockformig, mera hög än bred, af8—12 fjäll, strålblommor 4—8, frukt

glatt.

Förek., sannolikt förvildad, vid Trolleholm, Wrams Gunnarstorp, Hofdala.

25 S. paludosus L. blad hela .smalt lansettlika, hvasst sågade, pä undre

sidan flockulliga, slutligen nästan glatta. %. Jun.—Aug. g. blr. Grund-

axel något krypande, blomholk halfklotformig af 18—20 fjäll, strålblom-

mor 10—13, frukt småluden.

Förek. temligen sällsynt i kärr, vattengropar, vid sjöstränder, t. ex. i trak-

ten af Bingsjön, såsom på holmar i Eönneån, vid Stehag, Henninge

och Höör (enligt Doktor S. Berggren), vid Båbelöfssjön, -på Lingenäset

(Dr. P. Olsson) jemte flera andra ställen vid Christianstad, Askaröd

och Gmnmastorp Westerstads s:n (Dr. L. Holmström), mellan Gul-

larp och Bosarp, vid Heljarp.

26 S. vernalis W & K. blad ojemnt pardelta krusiga med korta trubbiga,

ojemnt landade sidoflikar, alla frukterna håriga Maj, Juni, g. blr.

Till bladform lik S.' vulgaris, men större, stjelk glest spindelväfshårig,

nedtill ofta grenig, blad dels tandade dels med oftast breda sidoflikar,

håriga, blomhufvud samlade i enkel qvast, yttre holkfjäll 6—12, 3—4
gånger kortare än holkfjällen.

Förek. vid Fogelsång, hvarest sommarn 1864 ett par exemplar funnos

(Skolyngl. P. Persson enl. Dr. Olsson). Liksom i Tyskland kommer
väl denna art sannolikt att vidare sprida sig i Sverige.

27 S. Jacobcea L. de nedre bladen lyrformigt pardelta med stor inskuren

eller hel ändflik och mot basen bredare sidoflikar, blomskaft upprätta,

kantblommornas frukter glatta, diskblommornas håriga. Q) eller

%. Jul.— Sept. g. blr. Grundaxel kort, nästan upprat, de nedre bladen

skaftade, de öfre stjelkomfattande med mångflikiga bladöron, stjelkbla-

dens flikar ojemnt parklufna, foderholken af 1— 2 ytterst korta fjäll.

Förek. allmänt på torra ängar, åkerrenar, vid vägar o. s. v.

28 S. erucifolius L. alla stjelkbladen pardelta ända till spetsen, bladfli-

karne jemnbreda, spietsade, blomskaft upjjrätta, alla frukterna hå-

riga. % Aug.—Sept. g. blr. Grundaxel krj^iande, de nedre bladen

skaftade, de öfre stjelkomfattande med tvåflikiga bladöron, stjelkbladens

flikar hela eller glest tandade, foderholkens fjäll talrika af holkfjällens

halfva längd. " -

Förek. mera sällsynt på „ slättbygden, t. ex. vid Getinge, mellan Lund och
Dalby, Trolleberg, Akcrslund vid landsvägen mellan Lund och Mal-
mö, vid Malmö, Gislöf (Doc. E. Tegnér), Skifvarp, Hörte. En finger-



hög, fåblomstrig varietet (lyymeea) förekommer allmänt omkring Trel-

leborg, t. ex. deremellan och KyrMöpinge, men synes öfvergå i huf-

vudformen.

29 S. erraticiis Bert. rotbladen hjrformigt xmrdelta med f^for Iijertlik, van-
ligen odelad ändflik, hlomslcaft utspärrade, frukt nästan glatt (»)

Juli— Aug. g. blr. Rot])lad ofta med endast 1 par sidoflikar jemle de
nedre stjelkbladen skaflade, de öfre stjelkomfattande med mångflikiga

bladöron, stjelkblad lyrformigt pardelia med vigglik ändflik samt af-

långa, omvändt äggrunda sidoflikar, foderholkens fiäll ä, mycket korta.

Förek., enligt en äldre uppgift, vid Yngsjö i östra Skåne, men är i sed-

nare tider ej återfunnen.

S. aqiiaticiis Murr. är äfven uppgifven för östra Skåne, möjligen forvex-

lad med föreg. Den öfverensstämmer närmast med denna, men skiljer

sig genom större blommor, mera upprätta blomskaft, nästan ailånga,

mot basen afsmalnande, hela eller lyrformigt pardelta rotblad.

12. HELICHRYSUM BC.

.30 H. arenarium BC. Jwitullig, de nedre bladen skaftade aflånga, omrnndt
äggrunda trubbiga, de öfre smalt lansettlika spetsade, blomhufvud
samlade i qvast. %. Juli— Sept. g. blr.

Förek. allmänt på sandfälten i östra och mellersta Skåne, samt här och

der i vestra delen, t. ex. vid Lilla Hammar, Arrie (Cand. O. Nord-
stedt), Harjagers härad, Engelholms plantering (Stud. J. M. A. Jöns-

son) m. fl. st.

13. GNAPHALIUM L.

31 G. luteoalbum L. sfjelkar vanligen enkla, blomhufvud samlade i blad-

lösa hufvud, holkfjäll glatia, nästan alldeles hinnakiiga. Juli—

Sept. g. blr. Hela växten hvitullig, blad stjelkomfattande, de ne-

dre smalt spadlika trubbiga, de öfre jemnbreda spetsiga, holk glatt

af nästan likstoi'a, aflånga trubbiga, glänsande hvita fjäll, frukt gryn-

prickig.

Förek. sällsynt på sandiga ställen endast i sydvestra Skåne, såsom vid

Skanör, Falsterbo, Ltlla Hammar.

32 G. uliginosum L. stjelk grenig, blomhufvud samlade i bladiga hufvud,

holkfjällens öfre hälft glatt, hinnaktig. Juli— Sept. gulhv. blr. Hela

växten mer eller mindre ullhårig, blad afsmalnande mot basen, smalt

aflånga, mot spetsen nästan trubbiga, de yttre holkfjällen aflånga, trub-

biga, hälften längre än blommorna, de inre jemnbreda, spetsiga, frukt

korthårig.

Var. nudum Hoffm. späd, till alla delar glatt.

Förek. på fuktiga ställen temligen allmänt; var. nudiim på Kullaberg nära

Mölle.

33 G. sylvaticum L. stjelk enkel, blomhufvud samlade i ax, holkfjällens

öfre hälft glatt, hinnaktig. 4 Juli—Aug. gulhv. blr. (Trundaxel kort,

stjelk hvitullig, blad på undre sidan hvitulliga, på öfre glatta, smalt

lansettlika, spetsade, de yttre holkfjällen 3 gånger kortare än blom-

morna, frukt småluden.
Förek. der och hvar i skogstrakter.

14. ANTENNARIA R. Br.

31 A. dioica Gcr.rtn. grundaxel utsändande säväl grenskott som enkla blom-

bärande grenar, rothlnd spadlika, de öfre stjelkbladen smalt lansett-

lika, spetsiga, blomhvfoud samlade i qvast. 2). Maj, Juni, hv. eller

rödl. blr.

I<orek allmänt på torra ängar, betesmarker och ljungfält.



15. FILAGO L.

35 F. germantea L. hlomhufvud 20—30 tillsmnmans i ensamma hufvyä,
hoU-fjäll spetsade Jcölade, upptiU (/kitta. Juli, Ang. gulhv. blr. Ört
gråullig med upptill gaffellikt grenad stjelk, blad atlångt lanseftlika,

bugtbräddade, blomgyttringar ensamma i grenarnes spetsar och vinklar,

holkijäll nedtill förenade genom ludd, efter blomningen ej stjernformigt

utbredda, frukt med hvita punkter.

Varierar med bredare trubbiga eller smalare spetsiga blad, med holk-

fjällen i spetsen gula eller purpurröda (K apiculata Sm.). Bada for-

merna tyckas förekomma om hvarandra.

Förelc. på torra ställen, hufvudsakligen i sydvestra Skåne, t. ex. vid Ska-
bersjö, Boslätt, Malmö på vägen till Sicahcrsjö (Skolyngl. W. Ohls-

son enl. Lektor Grönvall), St. Hammar, HvelJingc, Trcllchorgs-irakteu,

äfven vid Baldringe (Stud. Aulin) och Ystad i Svarteskog, vid Rörum
i östra Skåne samt på södra sidan af Stens Hitfvud sparsamt (Stud.

A. Falck).

36 F. montana L. blomhufvud 2— 7 tillsammans i liufvud, bildande axliJca

gyttringar utefter grenarne, hoU-fjäll nästan trubbiga, ohöladc, ända
ut i spetsen hvitulliga. (T) Juli—-Sept. gulhv. blr. Ört tätt hvitullig

med enkel eller grenig stjelk, blad Innsettlika trubbiga, uppräta, blom-
hufs'ud äggformiga, holkfjäll efter blomningen stjernformigt utbredda.

Var. arvensis L. blomhufvnd samlade mot grenarnes spetsar.

Förek. allmänt på torra backar, trädesåkrar o. s. v.

37 F. minima Fr. blomhufvud 3—5 tillsammans i Jiufvud, bildande axlika
gyttringar, holkfjäll trubbiga Jcölade, i spetsen glatta. Juli—Aug.
gulhv. blr. Gråluden med greniga stjelkar, blad smalt lansettlika spet-

siga, tilltryckta, blomhufvud kägellika, holkfjäll efter blomningen stjern-

formigt utbredda.

Förek. ej sällsynt på torra ställen, sandfält, torra klippor o. s. v. öfver
nästan hela provinsen.

16. INULA L.

38 I. Helenium L. blad äggrunda sågade, blomhufvud ensamma i grenar-
nes spetsar, yttre holkfjäll äggrunda örtartade, de inre spadlika, frukt
glatt. 2j- Juli, Aug. g. blr. Blad på imdre sidan gråludna, på öfre
gröna sträfva, rotbladen mot basen afsmalnande, skaftade, stjelkbladen
sfjeikomfattande, strålblommor talrika, längre än holken.

Förek. sällsynt på fuktiga ställen, t. ex. vid Malmö i landsvägsgropar på
vägen till Hvellinge, Snogeholms sjö, Harastorp> Färlöfs s:n, Kulla-
berg. På alla dessa ställen sannolikt numera utgången. Vid Räbelöfs-
sjön på Balsberg är den flera år å rad (1861— 65) tagen af Dr. P.
Olsson, vid Broby förvildad (Apoth. C. O. Hamnström).

39 I. Britannica L. blad mjukhåriga aflångt lansettlika, glest tandade,
blomhufviid samlade till en fåblomstrig qvast i spetsen, yttre holkfjäU
smalt lansettlika, i spetsen örtartade, de inre tillspetsade, frukt hårig.

% Juli, Aug. g. blr. Rotbladen och de nedre stjelkbladen skaftade, de
öfre sfjeikomfattande, liksom hela växten, mer eller mindre håriga, strål-

blommor talrika, längre än holken, holkfjäll lika långa.
Förek. på fuktiga ställen, vid sjöstränder och vattengrafvar, temligen säll-

synt, t. ex. vid Christianstad på många ställen, vid Yngsjö åns utlopp
(Stud. A. Falck), vid Krageholms sjön, Hököping m. fl. st.

40 I. salicina L. blad lansettlika glest tandade, jemte stjelken nästan
glatta, blomJiufvud ensamma eller i qvast, frukt glatt. Tj. Juli, Aug.
g. blr. Blad i kanten stiäfva, strålblommor talrika, längre än holken,
de yttre holkfjällen kortare än de inre.

Förek. der och hvar i skogsängar.



41 I. Conyza DC. blad äggrundt lansettlika tandade, på undre sidan

mJuJchåriga, hlomliufmid talrika samlade till en grenig qvastlik klase,

strålblommor nästan rörformiga, ej längre än de inre holkfjällen.

eller '4 Juli— Sept. br. blr. De nedre bladen afsnialnande mot
skaftet, de öfre oskaftade, de yttre holkfjällen kortare än de inre, frukt

hårig.

Förek. sparsamt på en pilvall nära Trolleberg vid Lund.

17. PULICARIA G(crtn.

42 P. vulgaris Gcertn. blad mjnkhåriga, aflångt lansettlika, rågiga, de ne-

dre kort skaftade, strålblommor knappt längre än holken, (o) Juli—
Aug. g. blr. Hela växten mer eller mindre mjiikhårig med upprat eller

nedliggande grenig stjelk, blomhufvud små ensamma eller samlade till

en qvast, holkfjäll olika långa, frukt hårig.

Förek. på feta, fuktiga ställen i synnerhet i .södra delen, men äfven om-
kring Ringsjön flerestädes, såsom vid Klinta och Fidltofta (Dr. Berg-
gren), i nordöstra Skåne, t. ex. vid Näsby. Vid Kivik förekommer den
i sjelfva hafssanden.

18. BELLIS L.

43 B. perennis L. stängel 1-blomstrig, blad nedtill tufvade spadlika, glest

tandade, holkfjäll trubbiga. % g. diskblr., hv. strålblr. Blommar nä-

stan hela året vid mild väderlek. Grundaxel kort, uppiät, hela firten

hårig.

Förek. allmänt på ängar och fuktiga betesmarker, sällsyntare i norra delen.

19. ASTER L.

44 A. Tripolium L. glatt, något köttig, stjelkblad jemnbredt lansettlika,

trenerviga, blomhufvud samlade till en grenig qvast. (ö) Juli—
Aug. g. diskblr., bl. strålblr. Rotblad långt skaftade, bredare, holkfjäll

lansettlika trubbiga, de yttre kortare, frukt hårig.

Förek. der och hvar på hafsstränder, såväl ))k den vestra som östra kusten.

20. ERIGERON L.

45 E. acris L. hårig, blomhufvud samlade i en enkel klase, strålblommor
korta. och 2)- Juli—Sept. g. diskblr. gredl eller röd. strålblr. Rot-
blad tunglika skaftade, stjelkblad afiånga oskaftade, de yttre holkfjäl-

len alldeles örtartade, håriga.

Förek. allmänt på torra ställen, grusbackar, vallar o. s. v.

E. canadensis L. utmärkt genom små blomhufvud, samlade i en mycket
grenig klase, bredt himikantade, nästan glatta holkfjäll samt smalt lan-

settlika spetsade blad, är fordom funnen förvildad vid Gusnafva nära

Ystad, men i sednare tider ej återfunnen.

21. SOLIDAGO L.

46 S. Virgaurea L. blad äggrunda eller lansettlika, de öfversta oskaftade

och helbräddade, blomhufvud^ samlade i en vanligen grenig klase. 2).

Juli— Sept. g. blr. Glatt eller något hårig, de nedre bladen skaftade

och sågade, holkfjäll Itredt himikantade, strålblommor utdragna.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

22. EUPATORIUM L.

47 E. cannahinum L. blad motsatta, vanligen 3-delta med lansettlika lång-

spetsade och sågade Jlikar, de fåblommiga blomhvfvuden samUide i en

grenig qvast. 2|. Juli, Awg. rödl. blr. Upprat, korihårig ört, bladen

kort skaftade, den mellersta fliken längst.



Förek. på fuktiga ställen, vid stränder o. s. v. i sj'nnerhet i östra Skåne ^da
till Åritp, Valjö (Dr. P.' Olsson) samt Brobi) (Apoth. C. O. Hamnst^ii),
men äfven mångenstädes '\ vestra Skåne ända till Torekow (Stud. J. M.
A. Jönsson), på stränderna af Ringsjön temligen allmän (Dr. S. Berg-

gren).

23. PETASITES Besf.

48 P. ofjicinalis Mönch. hlomhufvnd samlade till en förlängd klase, blad

under gråludna, bredt hjertliJca med basens flikar afrundade, trubh-

tandade. Tj. April, Maj, rödl. blr. Blad, liksom hos följande arter,

först uppkommande efter blomningen, mycket stora, ojenmt tandade,

blomstängeln Ijällig af bredt lansettlika bruna fjäll, de yttre holkfjällen

kortare; $ plantan, som är sällsyntare än den hermafrodita, har mera
långt skattade, hälften mindre blomhulVud.

Förek. här och der i synnerhet vid dammar och vattengrafvar i städer och

byar; i östra Skåne, såsom det synes, mera vikit växande, t. ex. pä
stränderna af Köpingeå, såsom i dalen vid Möddinge; Sjöbo vid en

bäck (H:r C. Roth); i norra Skåne, t. ex. vid Grydt (C. O. Hamn-
ström).

49 P. alba Gcertn. blomhufvud samlade till en qvastlik klase, blad njur-

forwiga med basens flikar afrundade, hvasstandade, hvitulliga, stun-

dom slutligen glatta. '2\. April, Maj, hv. blr. De båda bladflikarne

sammanstötande (hos föreg. åtskilda), blomstängelns fjäll afiångt lan-

settlika; $ plantan har mera förlängd klase och längre skattade blom-

hufvud.

Förek. på fuktiga skuggrika ställen vid stränder af bäckar, åar och in-

sjöar i södra och vestra Skåne, temligen sällsynt, t. ex. vid Köpingeå-
dalen vid Möddinge, Högesta. mellan Krageholm och Snogeholm, Eke-
röd vid trädgårdsdammen (Dr. P. Olsson), flerestädes kring Ringsjön,

Gunnaröd vid en bäck, Fogelsång, Abusa. Yid Sextorp i Ringsjö-

trakten har Stud. J. Nyman funnit en form med tunna, på undre sidan

gröna, glatta blad.

50 P. spuria ReJib. blomhufvud samlade till en sammandragen klase, blad

triangulära, trubbtandade, med hjertlik bas och kantiga 2—3-klufna

flikar vid basen, under tätt hvitulliga. T\. Maj, hvita blr. Blomstän-
gelns fjäll äggrundt lansettlika, långspetsade, de nedersta brunaktiga

stjelkomfattande.

Förek. sällsynt på sandiga stränder, kring Ringsjön längs södra stranden

mellan Råröd och Osbyholm, vid Nyby (Dr. Berggren), på norra stran-

den vid vägen till Lillö; på hafsstranden vid Köpingeåns utlopp, Sand-
hammar, Hammar i Ingelstorps s:n på stranden (Dr. Olsson), Hörte
(Doc. E. Tegnér).

24. TUSSILAGO L.

51 T. Farfara L. stängel enblomstrig, fjällig, blad hjertlika, i spetsen run-
dadt trubbiga, ojemnt tandade. % April, Maj, g. blr. Blomhufvud
före och efter blomningen hängande, blomstängelns fjäll äggrundt af-

långa, hälft stjelkomfattande, holkfjäll aflångt lansettlika, trubbiga.

Förek. allmänt på lerjord.

25. CENTAUREA L.

52 C. Scabiosa L. blad pardelta med aflånga, hela eller tandade flikar,

holkfjäll i spetsen utdragna i ett kamlikt tandadt, hinnaktigt bihang,
ej täckande sjelfva holkfjällen. Tj. Juli, Aug. r. blr. Gleshårig, upp-



10

€rät, de nedre bladen skaftade, de öfre oskaftade, holkfjällens bihang
svarta, fruktpenseln af fruktens längd.

Förek. allmänt på torra ställen, vid vägar, pä åkerrenar o. s. v.

53 C. Jacea L. blad lansetilika hela eller de nedre 2^nrdelta, holkfjäll nt-

drar/na i ett kupigt hinnaktigt, i kanten sargadt bihang, täckande
hoUfjällen. T\. Juni—Aug. r. blr. Hårig upprat, de nedre bladen
lansettlika skaftade, tandade tillochrned pardelta, de öfre aflångt lan-

settlika, nästan helbräddade oskaftade, holkfjällens bihang bruna, glän-

sande, frukt utan pensel.

Förek. allmänt på torra ställen vid vägar, åkerrenar o. s. v.

54 C. Cyanus L. blad jemnbredt lansettlika hela, de nedre tandade eller

tillochrned tredelta, holkfjällens biliang hinnaktigt, skarpt sågadt, kort,

ej täckande holkfjällen. och Juni— Sept. bl. blr. Upprat, glest

spindelväfshårig, de nedre bladen skaftade, de öfre oskaftade, de yttre

holkfjällens bihang mycket litet, bestående af hvita hinnaktiga sågtän-

der, de inre holkfjällens bihang större, brunaktigt, pensel af fruktens

längd.

Förek. allmänt på åkrar, i synnerhet bland vintersäd.

26. SERRATULA L.

55 S. tinctoria L. blad mer eller mindre djupt hjrformigt delade, dess fli-

kar hvasst sågade, blomhufvud samlade till en qvast. 1\ Juli, Aug,
r. blr. Glatt upprat, blad sällan hela, de nedre skaftade, de öfre oskaf-

tade, holk aflångt äggformig, de yttre holkfjällen nästan taggspetsiga,

alla i spetsen violetta, tvåbyggare.

Var. integrifolia, alla bladen skaftade, odelade, de nedre bredt äggrunda,
de öfre äggrundt lansettlika.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker. Var. integrifolia funnen

vid HvelUnge 1858 (enl. exemplar i Lektor Hultmarks herb.).

27. CARLINA L
56 C. tmlgaris L. blad fasta, nästan läderartade, parklufna af taggspct-

sade flikar, yttre hoUfjällen kortare, parkhifvctborstflikade, de inre af-

långt lansettlika, spetsade. och 0, Juli, Aug. blekg. blr. Stjelk

upprat jemte bladens undre sida glest spindelväfshårig, de nedre bla-

den skaftade, de öfre hälft stjelkomfattande, de innersta fjällen lansett-

lika gula, hinnaktiga, till midten hårbräddade.

Förek. på torra backar och betesmarker, i synnerhet i skogstrakter.

28. ONOPORDON L.

57 O. Aeanthium L. stjelk kantad af 2—3 bladlika, taggiga vingkanter,

blad ojcmnt bngttandade af taggbärande tänder. (<») Juli—Sept. r.

blr. Blad, vingkanter och holk spindel väfshäriga, rotbladen skaftade,

blomhufvud ensamma i grenspetsarne, holkfjäll lansettlika, utlöpande i

en lång trekantig spels, de nedre utspärrade, penseln dubbelt längre

än den otydligt fyrkantiga frukten.

Förek. vid vägar, vallar,^ hafsstränder o. s. v., i östra Skåne vid Ystad,

Cimbrishamn, Kivik, Asum (Dr. P. Olsson), Christianstad, Ahus, Ifö;

i vestra delen vid Trelleborg, Eskilstorp (Cand. O. Nordstedt), Malmö,
Lomma, Landskrona m. fl. st.; i norra delen vid Broby (enl. Apoth.

C. O. Hamnströra).

29. CARDUUS L.

58 C. acanthoides L. blad på båda sidor gröna, i spetsen utlöpande i en

lång tagg, pardelta, med sidojlikarnc handdelta i 3—5 flikar, holkfjäl-
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lens taggar hårda stickande. (») Juli—Okt. r. blr. Stjelk med
taggiga vingkanter, blomhufvud vanligen ensamma, blad på undre si-

dan koi'thåriga, i kanten taggiga, holkfjällens öfre hälft utspärrad.

Förek. allmänt på torra ställen, trädor o. s. v. i hela södra och mellersta

Skåne, i norra sparsamt, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

59 C. crispus L. blad på undre sidan hvitludna, slutande med en liten

vijuk tiddspets, parMufna med tandade sidoflikar, JiolkfjäUens taggar

mjuka. (V) Juli— Okt. r. blr. Stjelk med mjuktaggiga vingkanter,

blomhufvud vanligen gyttrade flera tillsammans, blad i kanten mjuk-
taggiga, holkfjäll något utstående.

Förek. allmänt på odlade ställen, vid vägar o. s. v.

30. cmsroM L.

60 C. lanceolatum Scop. blad pardelta med 2 flikiga sidoflikar, på öfre si-

dan borsttaggiga, på undre gråludna, stjelk ringkantad. Juli,

Aug. r. blr. Stjelk upprat, hårig, försedd med taggiga vingkanter, blad

i kanten väpnade med gula hvassa taggar, holk äggformig af lansett-

lika i en lång utböjd tagg utlöpande fjäll, blomhufvud ensamma.
Förek. allmänt på torra ställen, vid vägar o. s. v.

61 C. palustre Scop. blad pardelta med groftandade flikar, ofvan håriga,

ttnder gröna, stjelk med vinglika kanter. Juni—Aug. r. blr.

Blomhufvud flera utan blomstödjeblad vid basen, gyttrade i toppen af

den i öfi'igt vanligen enkla, uppräta stjelken, blad' i kanten taggiga,

holkQäll tilltryckta, borstspetsade, under spetsen försedda med en svart,

klibbig upphöjning.
Förek. allmänt på våta ängar.

62 C. olcraceum Scop. blad på båda sidor gröna, sijelkomfattande, stjelk

utan vingkanter. '2). Juli, Aug. gulhv. blr. Blomhufvud flera tillsam-

mans, omgifna af blomstödjeblad, rotbladen skaftade, pardelta med lan-

settlika, tandade flikar, stjelkbladen parklufna eller tandade, alla i kan-

ten borsttaggiga, de yttre holkfjällen med borstudd.

Förek. allmänt på fuktiga ängar i löfskogsbygden^ i slättbygden der och

hvar.

63 C. heterophylhtm All. blad ofvan glatta, på undre sidan hvitludna,
stjclkonifattande, stjelk utan vingkanter. 2j. Juli, Aug. r. blr. Blom-
hufvud ensamma i)å långa bladlösa skaft, de nedersta och öfversta bla-

den jemte de skaftade rotbladen lansettlika, de mellersta stundom par-
delta, alla tandade och i kanten borsttaggiga, holkfjäll tilltryckta, de
yttre kort uddspetsade.

Förek. der och hvar i skogsängar i synnerhet i norra Skåne, mera sällsynt

i södra och vestra, t. ex. vid Belteberga (Stud. C. J. Hultberg), Stehag,
Klemenstorp (H:r C. .Roth), Löberöd (Dr. L. Holmström), Eeften och
Fogelsång, Boslätt, Öfvedskloster. Kronovall m. fl. st.

64 C. acaule All. blad kort skaftade, vanligen nedtill tufcade, ofvan glatta,

under korthåriga, pardelta med tredelta, hvasst taggade flikar, blom-
hufvud ensamt, nästan oskaftadt. 2j. Juli, Aug. r. blr. Den bladbä-
rande stjelken vanligen bestående af outvecklade stängelleder, blom-
hufvud vid basen omgifvet af 4—5 skärmblad, holkfjäll tilltryckta, de
yttre kort taggspetsade. — Varierar med utvecklad och då ofta fler-

blomstrig stjelk (^var. caulescens).

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

65 C. acauli-oleraceuni Näg. stjelk förlängd, bladig, blad pardelta med 2
—3-delta borsttaggiga flikar, nästan alla skaftade, blomhufvud flera
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tillsammans, omfjif^m af skärmblad. 2j. Juli, Aug. gulhv. blr. Hybrid

mellan föreg. och C. oleraceum, till hvilka den också utan gräns öf-

vergår.

Förek. temligen sällsynt på fuktiga ängar, i synnerhet i vestra Skåne, t.

ex. vid Må, mellan Hillesborg och Glumslöf (Stud. B. Cöster), Belte-

herga (Stud. C. J. Hultberg), KrutmöUan vid Löclcleström, Fliingc,

Klcinenstorp (H:r C. Roth), Beften och Fogelsång, Alnarp, Malmö,

Ofvedskloster, Benestad m. fl. st.

66 C. arvense Scop. blomhufvud samlade till en grenig qvast, blommor en-

könade. T\. Juli, Aug. r. blr. Stjelk mycket grenig, vanligen med
vinglika kanter, blad aflångt lansettlika, bugttandade eller pardelta, i

kanten taggiga, under vanligen hvitludna, stjelkbladen oskaftade, holk-

fiäll tilltryckta, de yttre slutande med en liten tagg.

Förek. allmänt på åkrar, vid vägar, kring hus o. s. v. På hafssti'änder

blir den ofta mera taggig och får mera inskurna blad (var. ferox).

31. LAPPA Tourn.

67 L. major Gcertn. blomhufvud samlade till en qvast, alla holkfjällen

glatta lika färgade, i spetsen hakformiga, längre än blommorna, glatta,

de yttre tillbakaböjda. Juli, Aug. r. blr. Blad bredt hjertlika,

glatta eller under fmludna,- blomhufvud stora, långt skaftade, holkfjäll

i spetsen matt gula, smalt lansettlika, nedtill glest tandade.

Förek. på odlade ställen, vid vägar o. s. v. temligen allmänt, i synnerhet

i slättbygden.

68 L. minor DC. blomhufvud samlade till en klase, alla holkfjällen i spet-

sen hakformiga, kortare än blommorna, glest spindelväfshåriga, de

inre i spetsen gröna., de yttre utstående, i spetsen mattgula.

Juli, Aug. blekr. blr. Blad som föreg., de nedre blomhutVuden kort

skaftade, alla betydligt mindre än hos föreg.

Var. majuscula, blomhufvud större, holkfjäll nästan glatta, de yttre

nedböjda, de inre i spetsen mörkröda. Högre med vanligen rödaktig

stjelk och nedböjda grenar.

Förek. allmänt med föreg.; var. majusctila flerestädes, t. ex. vid Christi-

anstad, Lund, Malmö, Krageholm på ön Liibeck o. s. v., allmännast

i skog.

69 L. tomentosa Lamk. blomhufvud samlade till en qvast, holkfjäll tätt

spindelväfshåriga, kortare än blommorna, de inre i spetsen mörkröda
och raka, de yttre utstående, i spetsen gulbruna. Juli, Aug.
mörkr. blr. Blad som föreg., blomhufvud långt skaftade, holkfjäll ned-

till tätt tandade.

Förek. allmänt tillsammans med föreg.

32. CICHORIUM L
70 C. Intybus L. öfrc stjelkbladen lansettlika, hälft stjelkomfattande, de

nedre mer eller mindre pardelta med långspetsad ändflik, blomhufvud
IS tillsammans, ordnade i ax. % Juli, Aug. bl. blr. Glest sträf-

hårig, stjelk grenig upprat, holkfjäll lansettlika.

Förek. allmiint på torra ställen, i synnerhet vid vägar, i hela slättbygden;

i norra delen sällsynt, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

33. SONCHUS L.

71 S. palustris L. de nedre stjelkbladen parkliifna med få lansettlika horst-

kantade sidoflikar och lansettlik långt tillsi)etsad ändflik, blomskaft

och holk håriga af svarta glandelhår. 2). Juli, Aug. blekg. blr. Blad
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nedtill med tillspetsade stjelkomfaltande flikar, blomhufvud samlade i

en mycket grenig qvast, smärre än hos följande, frukt fårad.

Förek. sällsynt på hafsstranden vid Saxanlcen nära Valjö.

72 S. arvensis L. blad parldnfna med korta, hredt är/grunda horsttandade

fiidoflikar. blomskaft och holk håriga af gula glatidelhår. % Jiili,Aug.

giildg. blr. Blad nedtill med nmdade stjelkomfattande flikar, hiomhuf-
vud samlade i en fåblomstrig, enkel qvast, frukt strimmig.

Var. IcBvipes Koch blomskaft och holk glatta.

Förek. allmänt som ogräs på åki-ar; var. Icevipes sällsynt på hafsstränder,

t. ex. vid Esj^eröd.

73 S. asper Vill. blad vid basen med rundade tillbakaböjda, stjelkomfat-

tande flikar, blomskaft och holk hvitulliga slutligen glatta, frukt slät.

Juni—Nov. g. blr. Blad aflånga tandade eller parklufna, i kanten
hvasst borsttandade, frukt på båda sidor 3-strimmig.

Förek. allmänt på odlade ställen, i gamla trädgårdar o. s. v.

74 S. olcraceus L. blad vid basen med vanligen utstående, spetsiga flikar,

blomskaft och holk hvitulliga och svagt glandelhåriga, slutligen glatta,

frukt ströfprickig Juni—Nov. g. blr. Blad parflikiga, vanligen lyr-

formiga, mjukt borsttandade, frukt på båda sidor 3-strimmig. De stjelk-

omfattande flikarne stundom på samma exemplar än utstående spetsiga,

än rundade och tillbakaböjda.

Förek. allmänt tillsammans med föreg.

34. LACTUCA L.

75 L. Scariola L. stjelk gulhvit, blad undertill på medelnerven taggiga,

blomgrenar slutligen uppräta. och Q Aug.— Okt. g. l)lr. Blad
fasta, ställda på kant, de nedre parflikiga med liten hel ändflik, sällan

hela, hvasst sågade, blomhufvud flerblommiga med tegellagd holk, skaf-

tade, samlade i en starkt förgrenad klase.

Förek., troligen förvildad, nära Lund vid vägen till Keflinge samt sydvest

om Lund på en åkerren.

76 L. muralis Don. stjelk grön, blad oväpnade, blomgrenar utspärrade.

2). Juli, Aug. g. blr. Blad tunna späda, pardelta med stor flikad änd-
flik, blomhufvud fåblommiga, holk af få jemnhöga fjäll, nedtill omgifna
af en foderholk.

Förek. allmänt i fuktiga, skuggrika löfskogar.

35. LAPSANA L.

77 L. communis L. de nedre bladen lyrformiga, de öfre aflångt lansettlika,

stjelk nedtill hårig, itpptill glatt. (J) Juni—Aug. g. blr. Alnshög,
mer eller mindre hårig ört med lilomhufvuden anordnade i qvast.

Förek. allmänt på odlade ställen.

36. TRAGOPOGON L.

78 T. pratensis L. blomskaft jemntjocka, blad nedtill vidgade, uppåt långt

afsmalnande, utstående. (») Juni, Juli, g. blr. Hela växten glatt,

blomhufvud ensamma i gi-enarnes spetsar, holkfjäll lansettlika af de yttre

blommornas längd.
Var. minor Fr. holkfjäll längre än blommorna, blad mera slakt utböjda
och smalare.

Förek. allmänt på torra ängar; var. minor i vestra Skåne växande med föreg.

En varietet med hvitgula blommor (var. oehroleucus) förekommer flere-

städes i vestra delen, t. ex. vid Lund, Alnarp, Trolleholm m. fl. st.
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79 T. porrifolius L. blomskaft under blomJwfrudet fiägaåt, ttppbJåst, blad
långspetsade, ux)präta. (*_) Maj, Juni violettr. blr. Hela växten

glatt, blommor vanligen kortare än holkijällen.

J^örek. sparsamt vid vägar, vallar o. s. v., troligen förvildad, t. ex. vid

Christianntad på nordv. vallen (enl. Dr. Olsson sannolikt numera utgån-

gen), Beddinge (Doc. E. Tegnér), Hridurp (H:r C. Roth), Malmö,
H&ganäs (Stud. C. J. Hultberg), Eyd (Mag. A. R. Cervin) m. fl. st.

37. SCORZONERA L.

80 S. humilis L. stängel fåhladig, vanligen enblomsirig, i synnerhet ^ipp-

till ulUulrig, rotbladen skaftade, helbräddade, frukt slät 2]. M;ij, Juni,

g. blr. Rotblad ovala — jemnbredt lansettlika smala, stängelblad smalt

iansettlika, blommor dulilielt längre än holken.

Förek. allmänt på ängar och ljungbackar.

38. CREPIS L

f Stjelk bladbärande.

81 C. biennis L sfJeJkblad med mångflikiga bladöron, de nedre pardelta

med nedåtrigtade flikar, stift gvlt. (») (O Juni—Aug. g. blr. Mer eller

mindre sträfhårig, de pardelta stjclkbladen mot spetsen odelta, blom-

hufvud samlade i en stor grenig qvast.

Förek. på åkrar allmänt i slättbygden.

82 C. tectorum L. stjelkblad pillikt stjelkomfattandc, de nedre vanligen

parkhifna med utstående flikar, stift brunt. och Juni— Sept. g.

blr. Mer eller mindre småluden, de ufversta stjclkbladen smala lan-

settlika, odelta, blomhufvud samlade i qvast.

Förek. allmänt på åkrar och torra ställen.

ff Bladlös stängel.

83 C. prcemorsa Tausch. rotblad mot skaftet afsmalnande, nästan aflånga,
blomhnfvud samlade i en aflång grenig klase. % Maj, Juni, g. blr.

Grundaxel kort, nedtill tvärhuggen, stängel och rotblad korthåriga.

Förek. i skogsängar der och hvar öfver hela provinsen, t. ex. flerestädes

i grannskapet af Lund, Mariancnlund nära Gudinundtor]), Fn.storp,

Hvidarp, Saxtorp), Mörarp, Pårup, Ask, Bosarp, Ksar}), Arup, Brobg
(Apoth. C. O. Uamnström), Färlöf (Dr. P. Olsson), Ksperöd m. fl. st.

39. HIERACIUM L. *).

Alla hithörande arter gulblomstriga.

I. Pilosella. Holk oregelbundet tegcllagd, fruktpenselns hår enra-
diga lika stora.

a — Med krypande grenskott och bar eller enbladig stängel.

1 — Inre holkfjällen spetsiga.

84 H. Pilosella L. stängel bladlös, enblomstrig, blad under hvitludna, yttre

holkfjällen trubbiga. % Maj, Juni. Blad omviindt äggrunda långhå-

riga, ofvan gröna, under gråhvita af ett tätt stjernludd, holkfjäll med
blek kant.

Förek. allmänt på torra betesmarker.

*) Författaren har vid framställningen af detta slägle hufvudsakligen följt

Prof. Fries' Fpicrisis Generis Hieraciorvm.
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85 H. stoloniflorum Kit. stängel enhladiy, fierhlomstrig, blad på båda si-

dor gröna, yttre holkfjällen spetsiga. i\. Maj. Blad omvändt ägc^run-

da, långhåriga, på undre sidan beströdda! med ett glest stjernludd, holk-

fjäll enfärgade, blomhufvud i gles qvast.

Föreh. sällsynt på torra ställen, t. ex. vid Fågelsång (i sednare tider ej

återfunnen).

86 II. Auriculceforme Fr. stängel bar 1- flerblomstrig, blad blågröna, yttre

hoU-fJällen trubbiga. % Juni, Juli. Blad smalt lansettlika, endast på
öfre sidan långhåriga, på undre något gråaktiga af ett tunnt stjernludd.

Förek. på torra ställen sällsynt, vid Helsingborg (Stud. S. Almqvist).

2 — Alla holkfjällcn trttbbiga.

87 H. Anricnla L. stängel vanligen enbladig, fåblomstrig, blad blågröna,

på båda sidor glatta. % Juni, Juli. Stängel upptill glest glandelhå-

rig, blad tunglika trubbiga, nedtill hårbräddade, holk glandelhårig,

blomhufvud samlade i qvast.

Förek. tcmligen allmänt på ängar och betesmarker.

88 H. pratense lauscJi. stängel vanligen enbladig, mångblomstrig, blad

mörkgröna, på båda sidor långhåriga. % Juni, Juli. Stängel lång-

hårig, beströdd med stjernludd, blad omvändt äggrunda, nästan trub-

biga, utan stjei'nludd, blomhufvud i grenig qvast.

Förek. sparsamt förvildad i gamla Bot. Trädgården och Paradislyckan i

Lund. -4

b — Stängel flerbladig.

89 H. glomerattim Fr. stängel vanligen 3-bladig, korthårig och stjernluden,

blad lansettlika spetsiga, stjernhidna och håriga af mjuka, korta och

glesa hår, holkfjäll i kanten blekare, de inre spetsiga, ^j. Juli. Rot-

stocken stundom bildande grenskott, blomhufvud samlade i en tätblom-

mig qvast, blomskaft jemte holk svärj; glandelhåriga.

Förek. på backar mellan Saxtorp och Alstorp på åsluttningen bland Pi-

cris.

90 H. fallax W. stängel och de lansettlika spetsiga bladen håriga och

stjernhidna, blomholk nästan klotrund af svarthåriga stjernludna,

trubbiga och enfärgade fjäll. 2|. Juni, Juli. Ört rent grön med 1—4
bladig stängel och talrika blomhufvud.

Förek. sällsynt på torra skogsängar i norra delen, .t. ex. vid Linneryd

nära Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Ulfshult Orkeneds s:n (Dr. P.

Olsson).

91 H. cymosum L. stängel 3—6 bladig, långhårig och stjernluden, blad

långhåriga, på undre sidan glest prickiga af stjernhår, de nedersta

rotbladen omvändt äggrunda, trubbiga. % Juni, Juli. Blomhufvud

samlade i en rikblommig qvast, blad lansettlika, blomholk hårig af lån-

ga hvita hår samt glesa svarta glandelhår, holkfjäll spetsiga.

Förek. temligen sällsynt på torra ställen i nordöstra Skåne, t. ex. på Baby
backe i Jfcetofta s:n, Bökestad vid sjön Baslångens vestra strand

samt mellan Ekeshult och Breanäs vid Immeln (H:r C. Roth), Broby

vid Lunnom och Tydinge (Apoth. C. O. Hamnström).

II. Pulmonarea. Holk som föreg., fruktpenseln af 2 rader oliklån-

ga hår, rotblad vid blomningen ännu friska.

92 H. cccsium Fr. stjelk vanligen enbladig, rotblad blågröna, blomskaftnä-

stan raka, holkfjäll kortspetsade, hvithåriga och stjernludna, nästan
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utan glandelhår. T\- Juni—Aug. Rotblad aflångt lansettlika, djupt tan-

dade, blomliufvud i grenig qvast, stift mörkbrunt.

Förek. här och der på torra ställen i skogstrakter.

93 H. murornm L. stjelh vanligen enhladig, rothlad ljusgröna, hlomslaft

nästan håglikt uppfttigande, högfjäll långsjictsadc, beströdda med svarta

glandelhår. 2). Juni, Juli. Rotblad aflångt lansettlika, djupt tandade,

blomhufvud i qvast, stift mörkbrunt.

/? nigro-glandulosum, holk svart af glandelhår.

Förek. der och hvar i skogar; Börum i skogen (Stud. A. Falck).

94 H. vulgatum Fr. stjelk Jierbladig, rotblad ljusgröna, mot basen afsmal-

nande, på midten mest tandade, holkfjäll spetsiga, glandelltåriga, nä-

stan utan stjernlndd 21- Juni, Juli. Rotblad glest håriga utan stjern-

ludd, blomskaft utstående, stift mörkbrunt.

Förek. på ängar och skogsbackar, allmän i skogstrakter.

III. Accipitrina. Holk regelbundet tegellagd, rotblad vid blomnin-

gen förvissnade.

95 H. tridentatum Fr. blad äggrundt lansettlika, talrika tunna gröna, på
midten fåtandade, de nedre skaftade, ej stjelkomfattande, blomskaft

uppräta smala och förlängda. 2|. Juli, Aug. Bladtänder vanligen 3 å

4 vid hvarje sida af de n. genomskinliga bladen, holkfjäll mycket smala

spetsiga, i kanten bleka, stift brunt.

Förek. i skogslundar i synnerhet i norra del^n, t. ex vid Vanas (Pr. P.

Olsson), Broby flerestädes (Apoth. Hamnström).

96 H. umbellation L. blad jemnhredt lansettlika, oskaftade, glest tandade,

blomskaft korta, de yttre holkfjällen med utböjda spetsar. 2). Juli

—

Sept. Blondiufvud samlade nästan i flock, holkfjällen nästan glatta, de

inre bredare trubbiga, alla enfärgade svartgröna. Varierar mycket med •

bredare och smalare blad, med stjelk 1- mångblomstrig.

Förek. allmänt på torra ängar, åkerrenar o. s. v.

IV. Aracium. Holk enkel eller med otydliga yttre fjäll vid hasen,

ört glatt.

97 H. paludosum L. de nedre sfjelkbladen skaflade, vid basen parklufna,

de öfre stjelkomfattande, blomholk svart glandelhärig. % Juni, Juli.

Stjelk rik])ladig med stora tunna blad, lilomhufvud samlade i qvast.

Förek. allmänt på fuktiga skogsängar,

40. PICRIS L
98 P. hieracioides L. stjelk och blad sträfhåriga, de sednare aflångt lan-

settlika, mot basen, afsmalnande, de nedre skaftade, blomhufvud i qvast.

Juli, Aug. g. blr.

Förek. på torra ställen bland buskar, mångenstädes i såväl vestra som
östra delen, t. ex. vid Barnlösa, ISelteberga, mellan Saxtorp och Al-

storp, Ilridarp, Ousbyhohn, Skartofta, Skabersjö, Lindholmen, Öf-
vedskloster (H:r C. Roth), Högestad, Baldringe, Stenby hällar. Be-

nestad, Charlottenlund, Svarte, Svinaberga, Esperöd, (hislmida, 01-

seröd o. s. v.

41. LEONTODON L.

99 L. hastilis L. stängel cnblomsfrig, föga vidgad under det före blomnin-

gen lutande blomhufrudet, nästan fjäll-lös. ?[ Juni - Aug. g. blr. Mer
eller mindre hårig, blad lansettlika parklufna med nedåtrigtade flikar,

mot basen afsmalnande.
Var. ylabratus, alldeles glatt
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Förek. allniänt på ängar och betesmarker; var
.
glahratus i skuggrika sko-

gar i södra Skåne, t. ex. vid Tulesho (H:r C. Rnth), mellan Krage-
holm och Snogeholm, Bödilinge i dalen, Baldringe m. fl. st.

100 L. autmnnalis L. stängel vanligen flerhlomstrig, vidgad under detföre
hlomningev npprätta hlomkufrndet, fjäUbelclädd. % Juni — Sept. g. blr.

Vanligen glatt, blad lansettlika odelta tandade eller parklufna med ut-

stående- flikar. Varierar med glatt och luden holk.

Förek. allmänt på ängar och betesmarker. Vid SiJfåkra nära kyrkohagen
vid en torfmosse har Lektor C. W. Hultmark funnit en ovanlig forin,

utmäikt af jiardella Idad med smala spetsiga framätrigtade flikar samt
blomhufvud samlade i qvast med brunullig blomholk.

42. HYPOCH^RIS L.

101 II. mactdata L. stängel 1— 4 hlomstrig, sträfhårig, rotblad oskaftade, om-
rändt äggrunda tandade, hoUcfjäll sträflndna. 1\ Juni—Aug. g. blr.

Blad vanligen brunfläckiga, blomskaft under blommorna föga fjälliga,

vidgade, fruktpensel af en rad hår.

Förek. allmänt på torra ängar och ljungbackar.

102 H. radicata L. stängel grenig glatt, rotblad lansettlika, afsmalnande till

ett skaft, iwrklnfna trvbhtandade, sträflndna, holkfjäll längs midten
borsthåriga. 1\. Juni—Aug. g. blr. Blomskaft fiälliga, upptill knappt
vidgade, fruktpensel af en dubbel rad hår, alla frukterna utdragna i ett

spröt.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

103 H. glabra L. stängel grenig glatt, rotblad nästan glatta, parkliif)Hi

med spetsiga tänder, skaftade, holkfjäll glatta. ® Juli, Aug. Blom-
skaft upptill vidgade fjälliga, fruktpensel af en dubbel rad hår, kant-
blommornas frukter utan spröt.

lörek. på sandiga ställen, åkrar o. s. v., allmännast i nordöstra Skåne, t.

ex. Broby flerestädes (Apoth. C. O. Hamnström), Ariq), Vanneberga,
Knislinge, Norup (Dr. P. Olsson), V. Vram m. fl. st.; i södra och ve-

stra Skåne sparsammare, t. ex. vid Nybrohusen, Kåseberga, Illstorpt,

Anuelöf, Ryd, Saxtorp, Ö. Ljungby, (H:r Roth), Förslöf i åkrar
kring prestgården (Stud. J. M. A. Jönsson), Bustad o. s. v.

43. TARAXACUM L.

104 T. officinale Web. .itängel ihålig, upptill ullig enhlomstrig, blad par-
klufna. 1\. Apr.—Nov. g. blr.

Var. eorniculatuni Kit. låg, holkfjäll med en tipphöjd knöl under spetsen.
Var. palustre Sm. blad vanl. hela, foderholkens fjäll tilltryckta.

Förek. allmänt vid vägar, på gator o. s. v.; var. corniculatum på torra bac-
kar t. ex. vid Keflinge, Broby flerestädes (Apoth. C. O. Hamnström) m.
fl. st.; var. pxilustre på fuktiga ställen, t. ex. på Kungsmarken,

44. ARNOSERIS Gartn.

105 A. pusill^ Gartn. stängel grenig, blomskaft upptill upiMåsta, holkfjäll

spjetsiga, rotblad aflånga tandade. (o) Juni—Aug. g. blr.

Förek. i östra och mellersta Skåne på sandiga ställen der och hvar, t. ex.

Aruj), V. Vram, Stenshufcud, Löderup, Köpinge, Nybrohusen, Kå-
seberga, Sjöbo, Efveröd, Illstorp m. fl. st.; i vestra delen vid Saxtorp
(Stud. B. Cöster).
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a Fam. niPSACKJE DC.
45. DIPSACDS L.

106 D. pilosus L. blad skaftade, bredt äggrunda, JioU-fjäU ej stickande

nedböjda, af skärmfjällens och blommornas längd. Q) Juli, Aug.
hv. blr. Stjelk fårad taggig, blad på skaften försedda med ett par
små aflånga flikar, holkfjäll örtartade lansettlika, skärmfjäll vid basen
hinnaktiga, breda, tvärt sammandragna i en grön, långt hårbräddad
spets.

Förek. på odlade ställen omkring Lund, vid Skrefiinge (Stud. B. Cöster),

Ystad.

46. TRICHERA Schrad.

107 T. arvensis Schrad. de nedre bladen skaftade aflångt lansettlika eller

pardelta, de öfre oskaftade. 1\- Juli, Aug. r. blr. Hela växten hårig,

bladens flikar hela, tandade eller parklufna, blomhufvud ensamma på
långa skaft, kantblommor större än de inre.

Förek. på torra ställen, vägar o. s. v. allmän.

47. SUCCISA Mönch.

108 S. pratensis Mönch. blad skaftade, de nedre ovala helbräddade, de

öfre lansettJika, ofta tandade, blomliiifvud halfklotformiga. 2|. Juli—

Sept. bl. blr. Stängel i synnerhet upptill småluden, blad hårbräddade,

för öfrigt glatta eller håriga, blomhufvud vid fruktmognaden klotfor-

miga, alla blommorna lika stora.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, på ängar och betesmarker.

48. SCABIOSA L.

109 S. Cohimbaria L. rotstockens bladrosetter kort skaftade med hela tan-

dade eller lyrformigt pardelta, trubbiga blad, stjelk nedtill glatt, fo-

derborsten 3— å, längre än det yttre fodrets bräm. ^j. Juli— Sept. gredl.

blr. Stjelkbladen pardelta, de nedre med tandade eller parklufna, de

öfre med hela jemnbreda flikar.

iörek. temligen allmänt på torra backar och betesmarker, med undantag
för barrskogsregionen.

110 S. suaveolens Desf. rotstockens bladrosetter långt skaftade med ode-

lade lansettlika spetsiga blad, stjelk äfven nedtill gråhiden, foderbor-

sten dubbelt längre än det yttre fodrets bräm. 4 Juli, Aug. gi-edl.

blr. Rosetternas blad vanligen helbräddade, men någongång tandade

eller tillochmed parklufna, stjelkblad parbladiga med smala spetsade,

hela flikar.

Förek. ej sällsynt på östra Skånes sandfält från Baflunda till Arup; dess-

utom vid Sjöbo och Vombsjön (H:r C. Roth), mellan Weberöd och

JSaslemölla.

Xanthium strumarium L (nat. fam. Ambrosiacea;) torde med i'ätta böra

utstrykas ur den Skånska Floran, då den ej i Skåne^ blifvit i sednare

tider funnen. Vid Lund förekommer den endast tillfälligtvis förvildad

i Bot. Trädgården. Med lika mycken rätt borde då Ambrosia maritima

L., af hvilken ett par stånd hösten 1865 blifvit anträflade utanför Östra

Tullen vid Lund, kunna räknas till Floran.

8 Fam. VAIiKRIATVE^. DC.

49. VALERIANA L.

111 V. officinalis L. rotstock vanligen utan grenskott, blad parbladiga med
7—10 par lansettlika småblad. T\- Juni, Juli, hv. eller rödl. blr. Stjelk
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upprätt, nedtill hårig, de nedre bladens småblad tandade, de öfres sma-
lare helbräddade.

Förek. temligen allmänt på mera torra stenbundna ställen bland buskar,
vid stengärdesgårdar o. s. v.

112 V. sambucifolia Mih. rotstock med grenskott, hlad parlladif/a med 4
— 5 par ajiångt äggrunda småblad. 4 Juni, hv. eller rödl. blr. En-
ligt uppgift af Stud. A. Falck skilja sig denna och föreg. art äfven ge-
nom frukterna, som hos föreg. äro äggrunda, på båda sidor kulhnga
samt oftast håriga, hos den sednare dubbelt större, alltid glatta, trian-

gulära med tvärhuggen spets samt på ena sidan något kuUriga, på den
andra platta.

Var. simplicifolia, de nedre sljelkbladen 1 2-pariga, de öfre enkla, ägg-
rundt hotsettlika, långspetsade, groft och ojemnt tandade.

lörek. på skuggrika fuktiga, steniga ställen der och hvar, t. ex. vid Of-
vedskloster, Esperöd på hafsstranden, Kulla JRörums s:n, vid Köpin-
geun (Stud. A. Falck), omkring Ystad, Askaröd i Westerstads s:n(Dr.
L. Holmström), Billinge, Ö. Ljungby (H:r C. Roth), Broby allmän
utmed Helgcå (x\poth. C. O. Hamnstriim) m. fl. st.; var, simplicifolia

vid Björka Kropps s:n (Stud. C. J. Hultberg).

113 V. dioica L. rotstock med grenskott, rotblad vinglikt skaftade rim-
dadt äggrunda, stjelkblad lyrformigt xxirdelta, tvåbyggare. 1\. Maj,
Juni, hv. eller rödl. blr. Ört glatt eller under bladens fästpunkter nå-
got hårig, rotbladen hela, stjelkbladens flikar hela eller glest tandade,

^ blommor större i glesare knippe, ^ blommor mindre i samman-
trängdt knippe.

Förek. allmänt på fuktiga ängar och betesmarker i slätt- och löfskogs-

bygden; i norra delen, t. ex. vid Broby allmän (Apoth. C. O. Hamn-
ström).

50. VALERIANELLA Hall.

114 V. olitoria Blönch. blomfodrets bräm otydligt, frnlct med plattade sidor,

på den ena sidan svampigt uppsvälld, skärmfjäll längre än frukten,

aflånga, rid basen hinnaktiga, uppåt bredare trubbiga. Q och
Maj, Ijusbl. blr. Stjelk vanligen ända nedifrån upprepadt 2-grenig med
i synnerhet nedtill håriga kanter, blad gleshåriga, vanligen helbräddade,
trubbiga, de nedre aflångt spadlika, de öfre aflånga, vid basen något
tandade, fruktens fertila rum något större än de båda genom en ofull-

ständig skiljevägg åtskilda sterila rummen.

Förek. på grusiga ställen utmed hafskusten här och der ända från Bu-
stad tiW Trolle Ljungby, t. ex. KuUgberg, Glumslöf, Landskrona, Malmö,
Ystad, Cimhrishamn, Esperöd, Ahus; mera sällsynt inne i landet t.

ex. vid Krageholm, Öfvedskloster, Christianstad.

115 V. dentata Poll. blomfodrets bräm snedskuret tandadt, frukt hård med
kullriga sidor, skärmfjäll kortare än frukten, lansettlika spetsiga,

hinnaktiga, (t) Juli, Aug. blåhv. blr. Stjelk upprepadt tvågrenig med
håriga kanter, blad hårbräddade, de nedie aflånga, de öfre smalare tan-

dade, fruktens båda sterila rum åtskilda smala rörformiga, tillsammans
betydligt mindre än det fertila.

Förek. sällspit på åkrar, sannolikt inkommen med säd, t. ex. vid Malmö och
Alnarp. På sednare stället finnas tvänne former, den ena med endast

upptill grenad stjelk, nästan hela trubbiga blad af mera ljusgrön färg,

den andra med stjelken ända från roten grenad, mera spetsiga och tan-

dade blad af mörkgrön färg. Den förra formen öfverensstämmer med
den Gotländska.
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51. VIBURNUM L.

116 V. Opiilus L. bind trelchifna yroftandaäe, på öfre sulan glatta, på
undre småludna, försedda med horsthka stipler, kanthlommor större

Jcöiäösa.
"I»

Juni, hv. blr. Grenar f^latta, bladskaft upptill försodda

med skålformiga glandier, de könlösa blommornas krona oregellmndcn,

frukt röd. Ulfrönn, olvon.

FöreJc. allmänt i skogstrakter pä ängar ocli i skogskärr.

52. SAMBUCUS L.

117 S. nigra L. Ilad utan stipler, parhladiga med 2— 3paräggrundt lan-

settlika småblad, blomställningens första grenar 5, sidoblommorna

osJcaftade. t) Juni, Juli, hv. blr. Träd eller buske med ojemnt sågade

småblad, frukt svart. Hyll.

Förelc. allmänt på odlade ställen kring bus, vid bj'ar o. s. v.

118 S. Ebulus L. blad med stipler, parblndiga med 2—4 piar lansettlika

småblad, blomställningens första grenar 3, alla blovnnorna skaftade.

'1\. Juni, Juli, hv. eller rödl. blr. Stjelk örtartad glatt, blad jemnt så-

gade, frukt svart.

FöreJc. sällsynt på odlade ställen vid Christinehof.

* Fam. llUBIjtrK^ Juss.

53. SHERARDIA L.

119 S. arvensis L. blad i de nedre kransarne 4 omvändt äggrunda, i de

öfre 6 lansettlika, blomknippen sammandragna i grenarnes spetsar,

omgifna af en krans vid basen hopvuxna blomstödjeblad. Q) Juni—
Sept. gredl. blr. Stjelk grenad i nedliggande grenar jemte bladen borst-

hårig, blad långt uddspetsiga, frukt l)orsthårig.

Förek. allmänt på åkrar.

54. ASPERULA L.

120 A. odorata L. blad 6—8 i hvarje krans lansettlika, frukt glatt. %
Maj, Juni, hv. blr. Stjelk glatt, blad hårbräddade borstspetsade, de

nedre bredare, omvändt äggrunda, 6 i hvarje krans.

Förek. allmänt i skuggrika löfskogar.

121 A. tinctoria L. blad 4-6 i hvarje krans smala jemnbreda, frukt

glatt. "21- Juni, Juli, hv. blr. Stjelk glatt, blad 6 i de nedre, 4 i de

öfre kransarne, blomkrona mest 3-klufven.

Förek. vid TJddarp enligt en gammal uppgift, men i sednare tider ej åter-

funnen.

55. GALIUM L.

f Blad utan udd i spetsen.

122 G. ptalustre L. blad 4 i hvarje krans aflånga, mot spetsen bredare,

1-nerviga, stjelk glest sträfhårig, frukt glatt. 2)- Juni Ang. hv. blr.

Stjelk nedliggande eller uppstigande med något sträthåriga kanter,

blomknippen anordnade i en stor grenig klase i stjelkens spets, blad i

kanten sträfhåriga.

Var. elongatum Pre.sl. till alla delar gröfre och mera rikblommig, blad

4_6 i Jioarje krans, ej bredare mot spetsen, blomställningens grenar
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vid fruktmognaden upprätta eller utspärrade (hos hufvudformen till-

bakaböjda). Auses af några som egen art.

Förek. allmänt på fuktiga ängar; var. elongattim vid Lomma (Dr. P. Ols-

son), sannolikt flerestädes.

123 G. horeale L. blad 4 i Jwarje lerans lansettliha (afsmahiande mot
spetsen), Snerviga, stjelJc ej strtif, frukt vanligen hårig. % Juli, Aug.
hv. blr. Stjclk upprätt, glatt eller finhårig, blad i kanten sträfva, blom-
ställning som föreg.

Förek. allmänt på gräsbevuxna, såväl torra som fuktiga ställen.

ff Blad med udd i spetsen.

124 G. uliginosum L. blad 6—7 i hvarje krans smalt lansettlika spetsiga,

i kanten sträfhäriga, stjclk sträfhårig, frukt grynprickig. Tj. Juni

—

Aug. hv. blr. Stjelk svag nedliggande, blad i kanten försedda med en
rad nedåt- och en uppåtrigtade borst.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

125 G. sylvestre Poll. blad 7—8 i hvarje krans, smalt lansettlika spetsiga,

i kanten vanligen släta, stjelk och frukter släta. % Juni, Juli, hv.

blr. Stjelk uppstigande glatt eller nedtill småhårig.

Förek. sällsynt på fuktiga ställen vid Stens Hufvud, äfven uppgifven för

Arendala nära Lund.

126 G. saxatile L. blad G i hvarje krans, i Jcanten sträfva omvändt ägg-
runda, stjclk glatt, frukt grynprickig. T\. Juni— Aug. hv. blr. Stjelk

nedliggande, de blombärande grenarne uppstigande, bladkantens borst

framåtrigtade.

Förek. på grusiga ställen, betesmarker o. s. v. på, och i granskapet af

åsarne och dei'as utgreningar, t. ex. längs hela Linderödsåsen mycket
ymnig ända till närheten af Stens Hufvud vid Delperöd i Börums s:n;

på Bomeleklintsåsen , t. ex. mellan Heckeberga och Simontorjp, mellan
Dalby och Sandby, Beften (Lektor C. W. Hultmark); Söderåsen ända
till norra sidan af Bingsjön; Hallandsås, Killien, Broby (Apoth. C.

O. Hamnström).

127 G. verum L. blad 8—12 i hvarje krans smalt jemnbreda, på undre
sidan gråludna, med tillbakavikna kanter, stjelk småludcn trind med
4 upphöjda linier, frukt slät. T]. Juli, Aug. g. l)lr. Stjelk upprätt eller

uppstigande, blomställning sammanträngd, kronflikar kort spetsade.

Var. ochroleueum, blommor hcitgula.

Förek. på torra ställen, allmän; var. ochroleueum i synnerhet i vestra de-

len, t. ex. vid Helsingborg, Säbyholm, på Hven, äfven vid Christianstad
(Dr. P. Olsson).

128 G. erectum Huds. blad 8 i hvarje krans jemnbreda, på båda sidor
gröna, med platta kanter, stjelk glatt å-kantig, frukt slät. % Juni,

Juli, hv. blr. Stjelk upprätt med upprätta grenar, kronflikar långsxiet-

sade, fruktskaften upprätta. G. Mollugo L. och Hn. Skand. Fl.

Förek. på torra gräsbevuxna ställen bland buskar, temligen sällsynt, t. ex.

mellan Helsingborg och Pålsjö, Hvidarp, Aby och Tulesbo i Skartofta
s:n; vid Säbyholm en varietet med gulhvita blr. (var. ochroleueum).
Möjligen förekommer äfven i Skåne en annan, under G. Mollugo van-
ligen inbegi'ipen form, nämligen G. elatum Thuill., ehuru alla de exem-
plar, författaren sett från Skåne, höra till G. erectum.

129 G. Aparine L. blomknippen från bladvecken, långt åtskilda, (ej bil-

dande, såsom hos de öfriga, en terminal grenad klase), blad 6—9 i

hvarje krans nästan aflånga, något afsmalnande mot basenjemte stjel-
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ken sträfhårtga. och Juni—Aug. hv. blr. Hufvudformen tem-
ligen hög och grof med gryniga och håriga frukter.

Var. infestum Kit. frukt slät krokhårig, blommor gulhvita.
Var. spurium L. fru/et glatt, nästan slät.

Förek. allmänt i skogar och busksnår ; var. infestum i åkrar allmän ; var.
spurium i linåkrar.

& Fam. CTlPllirOIilitCK/K Juss.

56. LONICERA L.

130 L. Periclymenum L. blomknippen flerblomstriga sammandragna i hiif-

vud i grenarnes spetsar, blad och årsskott glatta. |) Juni, Juli,gulhv.

och rödakt. blr. Slingrande buske, blad äggrunda helbräddade eller nå-

got bugttandade, skaftade. bär röda åtskilda.

Förek. temligen allmänt i skogar och busksnår i löfskogstrakten, i synner-

het allmän längs östra kusten.

131 L. Xylosteum L. blomknippen 2-blomstriga i bladvecken, blad och års-

skott håriga. |) Maj, Juni, gulhv. blr. Upprätt buske, blad bredt ovala,

helbräddade skaftade, blomkrona hårig, bär röda, vid basen något sam-
manvuxna.

Förek. teml. allmänt i skogar.

57. LINNJ!:A L.

132 L. borealis L. blad skaftade runda, mot spetsen tandade, blomkmppen

på långa upprätta glandelhåriga skaft, 2 eller 4 blommiga med hän-

gande blommor. "^ Juli, hv. blr. Stam nedliggande rotslående.

Förek. ej sällsynt i norra Skånes furuskogar, t. ex. i furuplanteringen vid

Ärup (Dr. P. Olsson), Glimåkra, Ulfshult Örkeneds s:n, Wisseltofta

(Dr. P. Olsson), Wittsjö mellan Ekeshult och Nyteboda (H:r C. Roth),

Breanäs (Mag. A. Cervin), Förslöfs s:n vid Iglasjön (Stud. J. M. A.

Jönsson) m. fl. st.

6 Fam. CAITIPAMIHjACK^ Juss.

58. CAMPANULA L.

f Blommor oskaftade samlade i hufvud i toppen och de öfre bladvecken.

133 C. Cervicaria L. stjelk och blad sträfhnriga, de sednare smalt lansett-

lika, foderfiikar äggrunda trubbiga. % Juli, Aug. bl. blr. Mera lång-

hårig än följande, de nedre bladen skaftade, de öfre hälft stjelkomfat-

tande, alla naggsågade, skärmbladen lansettlika, stift utskjutande.
„

Förek. temligen sällsynt, mest i norra Skånes skogstrakter, t. ex. vid^J.r«i),

Oppmanna (Dr. P. Olsson), Odelljunga, Tosteberga, Rögla, Afvarps

linde på Söderåsen, Pårup, mellan BilUnge och Bögerups stockar,

Beften (Stud. S. Almqvist), Hörte.

134 C. glomerata L. stjelk och blad strnfhäriga, de sednare äggrnndt lan-

settlika, foderfiikar lansettlika långspetsade. % Juli, Aug. bl. blr.

De nedre bladen skaftade, smalare, vanligen med hjcrtlik eller rundad

bas, de öfi'e bredare hälft stjelkomfattande, alla sågade, skärmblad bredt

äggrunda, stift inneslutet inom kronan.
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Förek. på torra ställen vid vägar, på åkerrenar o. s. v., ej sällsynt i vestra,

södra och sydöstra Skåne ända till Oimhrishamn, men synes derifrån

nästan saknas i hela östra (vid Valjö, Dr. P. Olsson) och norra delen
(Broby, Apoth. Hamnström).

f Blommor skaftade, samlade i en enkel eller grenig klase,

a — Blad sträfhåriga.

135 C. Trachelium L. stjelk sharpkantig sträfhårig, de nedre stjelkbladen

hredt äggrunda med hjertlik eller rundad bas, foderflikar i kanten
styfhåriga upprätta. % Juli, Aug. bl. blr. Blad ojemnt sågade med
äggrundt lansettlika något spetsiga tänder, de öfre lansettlika oskaftade,

alla sträfhåriga, de nedre blomskaften 2—3 blomstriga, foderflikar ägg-
rundt lansettlika.

Förek. allmänt på fuktiga skogbevuxna ställen.

136 C. latifolia L. stjelk trubbkantig, nästan glatt, blad äggrunda, mot
basen afsmalnande, foderflikar glatta upjirätta. T\. Juli, Aug. Blad
sågade med rundadt trubbiga tänder, glest fiuludna, de nedre skaftade,

de öfre oskaftade, blomskaft 1-blommiga, foderflikar lansettlika.

Förek. temligen allmänt i fuktiga skogar.

137 C. rapuncnloides L. stjelk trubbkantig glest hårig, de nedre bladen
äggrunda med hjertlik bas, blommor lutande i ensidig klase, foderfli-

kar håriga tillbakaböjda. 2j. Juli— Sept. bl. blr. Blad håriga, trubb-
sågade, de nedre skaftade, de öfre oskaftade, blomskaft 1-blommiga, fo-

derflikar lansettlika.

Förek. der och hvar förvildad i gamla trädgårdar; förekommer, som det

synes, mera vildt växande vid Boslätt i Tutaremossen, Ortofta, Hvi-
darp. Benestad på åkerrenar och i åkrar nedanför kalkbackarne (Stud.

A. Falck),

h — Blad glatta (eller någon gång håriga vid nerverna.)

138 C. Bapunculus L. rotblad aflånga, foderflikar syllika upprätta, kron-

flikar långa lansettlika. 2}. Juli, Aug. bl. blr. Stjelk upprätt, nedtill

vanligen sträfhårig, blad naggsågade, de nedre skaftade, de öfre oskaf-

tade, på undre sidan vid nerverna håriga, blomklasen vanligen mycket
grenig, frukt öppnande sig ofvan midten.

Förek. sparsamt förvildad, t. ex. vid Belteberga och Torup. Odlades for-

dom för sina ätliga rötter, som äro stora tappformiga och köttiga.

139 C. persicifolia L. rotblad aflånga, foderflikar lansettlika upprätta,

kronflikar korta bredt äggrunda. % Juli, Aug. bl. blr. Stjelk vanli-

gen glatt, blad naggsågade, de nedre skaftade, de öfre oskaftade, glatta,

klase vanligen enkel, märken längre än stiftet, frukt öppnande sig of-

van midten.

Förek. allmänt på ängsbackar, vid vägar o. s. v.

140 C. rotundifolia L. rotblad njurformiga sågade, foderflikar sylliJca till-

bakaböjda, kronflikar bredt äggrunda % Juli, Aug. bl. blr. Rotblad
skaftade, stjelkblad smalt lansettlika oskaftade, ofta helbräddade, glatta,

klasen grenad fåblomstrig, märken kortare än stiftet, frukt öppnande
sig vid basen.

Förek allmänt på torra ställen.

59. JASIONE L.

141 J. montana L. stjelk upptill bladlös och glatt, blad aflånga tandade,
oskaftade, blomhiifvud ensamma. © och Juni -Aug. bl, blr.



Vai\ litoralis, stjelkar talrika, nedtiU utbredda.

Förek. allmänt på torra sandiga betesmarker; var. litoralis ej sällsynt på
hafsstränderna.

« Fam. L.€»BKIiIACKJE Juss.

60. LOBELIA L.

142 L. Dortmanna L. hlad tvfvade vid roten, smala jemiibreda, i sjyetsen

uthöjda, blommor hängande, i klase, 'ij- Juli, Aug. blåhv. blr.

Förek. allmänt i norra delen vid stränderna af insjöar, i södra delen säll-

synt, t. ex. vid Fjällfota-sjön.

S Fam. CO!¥WOl.VUIiACK^ Juss.

61. CONVOLVULUS L.

143 C. sepium L. blad äggrundt aflänga pillika, med afstympade kantiga

Jiikar, blomfodret täckt af tvänne äggrundt aflånga skärmblad. % Jnli,

Aug. hv. blr. Stjelk slingrande jemte bladen glatt, blommor ensamma
i bladvecken, märken korta.

Förek. på fuktiga ställen i busksnår, såväl utmed hafskusterna t. ex. vid

Knllaberg , Helsingborg, Glumslöfs iageXhvvk, Landskrona, Mnlmö

,

Charlottenlund, Tjörndala, Espcröd, Valjö (Stud. A. Falck), som ock

vid insjöstränder, t. ex. på Balsberg vid Bäbclöfs-sjön, Ifö och Ojrp-

manna sjöarne, Ringsjön, Börringe-sjön, Snogeholms-sjön m. fl. st. An-

träffas äfven der och hvar på odlade ställen vid dammar o. s. v., t. ex.

vid Lund, Skabersjö, Herrestad, Christianstad vid norra vallgrafven

(Dr. P. Olsson), Hofdala, Dufeke, Wrams Gunnarstorp, Vademöllan

(Stud. A. Falck) m. fl. st.

144 C. arvensis L, blad aflåvgt äggrunda sp>jutlika med hela spetsade fli-

kar, skärmblad små nästan syllika på blomskaftets midt. T\. Juni—
Sept. rödl. blr. Stjelk nedliggande eller slingrande jemte bladen glatt

eller småhårig, blomskaft 1—3 blommiga, märken långa trädlika.

Förek. allmänt på åkrar, åkerrenar, vid vägar o. s. v.

62. CUSCUTA L.

f Stift föga längre än fruktämnet

145 C. europcea L. kronpipen cylindrisk, blomkrona, som, vissnad, lösryckt

vid basen och qmirsittande pä fruktens S2)ets, märken spetsiga.

Juni, Juli, hv. eller rödl. blr. Stjelk grenig, hvit eller rödaktig, foder

mycket kortare än kronan, 4—5 delt, krona 4— 5 flikig, kronpipen på
insidan beklädd med små, ståndarne motsatta, enkelt eller upprcpadt

2-delta fjäll, som äro tryckta intill })ipen, frukt upptill afsmalnaude.

Var. Epiiobii, kronpipens fjäll smala, enkelt 2-fiikiga, frukt i spetsen

rundad.
Förek. temligen allmänt som parasit, i synnerhet på sträfhåriga växter så-

som nässlor, humle, veckor, o. s. v. Varieteten växer på Epilobium
angustifolium, Tanacctum m. fl., t. ex. vid Jcrrestads \mUar, Heckeberga

(Prof. J. G. Agardh).

146 C. Epilinum Weih. kronpipen klofformig, blomkrona, som vissnad, helt

och hålkt omslutande frukten, märken klubblika. Juli, Aug. gulhv.
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blr. Stjelk nästan enkel gulaktigt grön, foder af 5 nästan fria, något

spetsiga blad, föga kortare än kronan, kronfjäll små, i kanten sågade

tilltryckta, frukt klotrund.

Förek. på linåkrar tcndigen allmänt som parasit på linet.

ff Stift åuhhelt längre än fruktämnet.

147 C. Trifolii Bal. hronan föga längre än fodret, omslutande, som viss-

nad, hela fruiden, l-ronpipen cijlindrislc, tillsluten af de vthöjda fjäl-

len. Juli, Aug. rödl. blr. Stjelk hårfin, grenig rödaktig, foder 5-delt

med spetsiga flikar, kronfallen aflånga trubbiga samstående med spet-

sarne.

Förelc. ganska allmänt på klöfveråkrar, som parasit på klöfver, t. ex. vid

Lund, Malmö, Trelleborg, Smedstorp (Dr P. Olsson), Torup, St. Kö-
pinge, Esperöd, Mansdala, Broby (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

9 Fam. BOKKiiC^IlVKJR Juss.

63. SYÄIPHYTUM L.

148 S. officinale L. stjelk ringkantad, blad uggrundt lansettlika, de nedre

skaftade. krnnflikar nedböjda. 2). Maj, Juni, violettr. blr. Hela växten

sträfhårig af hår, som vid basen äro uppsvällda, ståndarknapftar dub-

belt längre än strängen.

Förek. här och der på odlade fuktiga ställen, t. ex. vid Landskrona, Bil-

linge, Lund, Fllinge. Malmö, Dybeck, Nöbbelöf, Cimbrishamn, Stiogeholm,

Herreradskloster (Hr C. Roth), Broby (Apoth. C. O. Hamnström), m. fl. st.

149 S. orientule L. stjelk trind, blad äggrundt lansettlika skaftade, kron-

ftikar upprätta. T\. Juni, Juli, r. blr. Mj-cket mera sträfhårig än föreg.,

liladskaft något vingkantade, endast de öfversta bladen nästan oskaftade.

knapi^ar af strängens längd.

Förek. på odlade ställen i östra Skåne vid Delpieröd Mörums s:n flerestä-

des (Dr. P. Olsson); till denna art förmodar Hr Gosselmau (Stirp. rar.

terr. Ystad pag. 4) ett i Kragehohns nya trädgård funnet Symphytum
höra.

64. ANCHUSA L.

150 A. officinalis L. sträfhårig, blad uflångt lansettlika, de öfre o.skaftade,

blomställning slutligen 2-grenad. Q) och T\-, bl., r. eller hv. blr.

Juni, Juli. Blad vanligen helbx'äddade, kronpipens knölar sammets-
håriga, v

Förek. allmänt pä torra ställen i hela slättbygden. På magrare mera san-

diga ställen blir den mera smalbladig och har ofta hvita blommor, t.

ex. i östra Skåne, vid Silfåkra (Lektor C. W. Hultmark).

65. LYCOPSIS L.

151 L. arvensis L. mycket sträfhårig, blad aflånga lansettlika, bugtbräd-

dade och glest tandade, de öfre hälft stjelkomfattande. och ©
Juni--Aug. Ijusbl. blr.

Förek. allmänt i åkrar.

66 MYOSOTIS L.

f Foder tilltryckt hårigt.

152 M. pahistris L. stjelk kantig, kronans bräm x>latt. dess bredd större

än pipens längd, stift nästan af fodrets längd, rotstock krypande. %
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Juni—Ang. bl. blr. Blomställningens grenar nedtill vanligen bladlösa,

blad aflångt lansettlika, sträfhåriga, foder vid fruktmognaden öppet, 5-

klufvet till tredjedelen af sin längd, kronans flikar i spetsen vanligen
något intryckta.

Förek. allmänt på fuktiga ställen.

153 M. ccespitosa Schnlts, stjélh nedtill trinä, kronans bräm platt, dess
bredd af pipens längd, stift mycIcetJcort, stjelk upprätt. Juni—Aug.
bl. blr. Stjelk delad långt nedifrån i långa slaka, nedtill bladbärande
grenar, blad aflånga, nästan glatta, foder vid fruktmognaden öppet, 5-

klufvet till midten, kronans flikar rundade.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, i synnerhet vid stränder.

ff Foder hårigt af utstående, i spetsen krokuddiga hår.

154 M. sylvatica Hoffm. fruktskaft rakt utstående, 1—2 gånger längre än
fodret, foderflikar vid fruktmognaden sammanslutna, kronans bräm
platt, dess pip af fodrets längd. och 2). Maj, Juni, bl. blr. Stjelk

upprätt jemte de aflångt lansettlika, mestadels oskaftade bladen sträf-

hårig.

Förek. allmänt i löfskogar.

155 M. arvensis Hoffm. frtiktskaft rakt utstående, 1-2 gånger längre än
fodret, foderflikar vid fruktmognaden sammanslutna, kronans bräm
konkavt, dess pip kortare än fodret. 0, 0, sällan T\., Juni— Sept. bl.

blr. Fruktgrenarna kortare än den bladbärande delen af stjelken.

Förek. allmänt på åkrar och odlade ställen.

156 M. Mspida Schlecht. fruktskaft utböjda af fodrets längd, foderflikar

vid fruktmognaden åtskilda, kronans bräm konkavt, dess pip kortare

än fodret. och 0, Maj, Juni, bl. blr. Efter blomningen snart för-

vissnande liksom de båda följande, fruktgrenarne 2—3 gånger längre

än stjelken, fruktskaft mycket bräckliga.

Förek. allmänt på torra och sandiga ställen; sällsynt i norra delen, t. ex.

vid Norup Knislinge s:n (Dr. P. Olsson).

157 M. strida Lrnk, fruktsJcaft upprätta kortare än fodret, foderflikar vid

fruktmognaden sammanslutna, kronans bräm konkavt, dess pip kor-

tare än fodret, stift mycket kortare än kronpipen. och 0, Maj,

Juni, bl. blr.

Förek. allmänt på torra sandiga ställen, i synnerhet på slättbygden.

158 M. versicolor Sm. kronpipen slutligen dubbelt längre än fodret, stift

längre än kronpipen, för öfrigt som föregående. och 0, Maj, Juni.

Blommor i början gula, sedan blå, blad under blomställningens grenar

iTiotsatta.

Förek. allmänt på sandiga åkrar och betesmarker, med undantag af norra

skogstrakterna.

Anm. Vid Eliselund Hellestads s:n har Lektor C. W. Hultmark funnit

en särdeles egendomlig form, som, att döma af karaktererna, tillsvidaie

måste anses för en varietet af denna art, utmärkt af följande:

Var. maxima, fruktskaft uf fodrets längd föga utböjda,fodret deladt till

midten, mycket hårigt. Utseendet erinrar om M. ccespiitosa; stjelken

hög grof ända nedifrån delad i korta l)lombärande grenar, hvilka äfven

vid fruktmognaden äro betydligt kortare än stjelken, hela växten tätt

sträfhårig.

67. LITHOSPERMUM L.

159 L. officinale L. foderflikar trubbiga, frukter glatta, blad tydligt fjä-

dernerviga, med rotstock. 2). Juni, Juli gulhv. blr. Blad lansettlika
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oskaftade, ståndare fastade ungefär på midten af den korta pipen, fo-

derflikar föga tillväxande nnder fruktmognaden.
Förek. teniligen sällsynt på torra ställen bland busksnår, t. ex. Y>k Kullen,

Helmiffhoiff, Hilleshorg, Vram, Hvidarp, Alnarp, Söfdehorg, Öfved-s-

klostcr, mellan Hörte och Ahckås (Doc. E. Tegnér), Charlottenlund

på hafsstranden, mellan Karsholm och Kiahy (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

160 L. arcense L. foderflikar spetsiga, frtikter gropiga, bladens sidoner-

cer otydliga, utan rotstock. och 0, Maj, Juni, hv. blr. De nedre
bladen afsmalnande till ett skaft, omvändt äggrunda, de öfre oskaftade,

aflångt lansettlika, ståndare fastade nedanom den förlängda pipens midt,

foderflikar tillväxande under fruktmognaden.
Förek. allmänt i åkrar och på åkerrenar.

68. PULMONARIA L.

161 P. officivalis L. rotblad hjertlika äggrunda, skaffade med smalt ving-

kantade akaft, stjelkblad äggrundt lansettlika, frukter iipjptill spetsiga.

2). April, Maj. Sträfhårig, stjelkblad oskaftade, fruktfoder upptill vidgadt,

blommor först röda, sedan blå.

Förek. allmänt i skogar.

162 P. avgustifolia L. rotblad lansettlika, afsmalnande i det bredt ving-

kantade skaftet, stjelkblad aflångt lansettlika, frukter tipptill afrun-
dade. 2). Maj. Sträfhårig, stjelkblad jemnbredt lansettlika hälft stjelk-

omfattaude, fruktfoder cylindriskt, blommor i början röda, sedan lifligt

himmelsblå
Förek. sällsynt på några skogsängar omkring Mcften vid Eksholmen Sve-

dala s:n, Sandhammar och Fngelholm. I sednare tider sannolikt endast

funnen kring Eeften.

69. ECHIUM L
163 E. vulgäre L. sträfhårig, de nedre bladen skaftade aflångt lansettlika,

de öfre oskaftade smalt lansettlika, kronpipen kortare än fodret
Juni, Juli, bl. blr. Blomknippen anordnade i ax.

Förek. allmänt på torra ställen, åkrar och åkerrenar ; saknas i furubygden.

70. CYNOGLOSSUM L.

161 C. vulgäre L. mjukt gråluden, blad smalt lansettlika, fruktskaft ned-
böjda. Maj—Juli, brunr. blr. De nedre bladen skaftade, de
öfre hälft stjelkomfattande, blomknippen anordnade i klasar.

Förek. allmänt på odlade ställen, vid vägar o. s. v.

71. ECHINOSPERMUM Siv.

165 E. Lappnia Lehm. sträfJiårig, blad jemnbredt lansettlika, fruktskaft
upprätta, fritkter i kanten försedda med tvätine rader krokuddiga hår.

och .Juni, Juli, bl. blr.

Förek. här och der på magra sandiga ställen i östra Skåne t. ex. vid
Kajse och Grödby Ifvetofta s:n, Näsby, Viks fiskläge, Kåseberga
m. fl. st.

72. ASPERUGO L.

166 A. procumbens L. blommor i fåhlomstriga knippen i bladvecken, blom-
stödjebladen motsatta eller i krans, fruktskaft nedböjda, blad ovala.

Maj—Juli bl. blr. Stjelk grenig nedliggande jemte bladen vidhäf-

tande kläder genom sin nästan taggiga hårbeklädnad, blomstödjebladen
vända i motsatt rigtning mot blomställningen.

Förek. allmänt på odlade ställen.
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73. ELSHOLTZIA Willcl.

167 E. cristata Willd. blad skaftade, äggrundt lansettUka sågade, blom-

knippcn i ensidiga ax i grenarnes spetsar, inneslutna inom hredt ägg-

runda skärmblad. Juli, Aug. rödakt. blr. Starkt luktande, gles-

hårig och grenig ört.

Förck förvildad vid byar och gårdar der och hvar i vestra Skåne, t. ex.

vid Lyhy, V. Tveet, Norrtou, Rosenhult (Stud. J. M. A. Jönsson)

m. fl. st.

74. MENTHA L.

f Blomkransar samlade i cylindriska ax.

168 M. sylvestris L. blad bredt ovala — aflånga, skrynkliga, på undre
sidan gråludna, de nedersta blomkransarne föga åtskilda, kronan små-

luden. ?4- Juli, Aug. Ijusr. blr. Blad nästan oskaftade, skarpt sågade,

än l)redt ovala (var. latissima) än smala aflånga, ört mer och mindre

gräluden.

Förek. tcmligen sällsynt dels på stränder dels i gamla trädgårdar, såsom

förvildad, t. ex. flerestädes utmed Löddeström i mängd, såsom vid ilti;«

mölla, Kejlinge mölla, Bösmöllan, Vademöllan, L. Harrie; i FogeUång
vid bäcken, Olseröd, JSfäsby, vid Immelns östra strand Wåiiga s:n (Dr.

P. Olsson), ^m/?^e och Bro&2/ (Apoth. Hamnström), Dalby i en trädgård

m. fl. st.

169 M. viridis L. blad nästan glatta släta, lansettUka, de nedersta blom-

kransarne längre åtskilda, krona glatt. 2\ Juli, Aug. Ijusr. blr. Lik

föreg., men grön och nästan glatt.

Förek sparsamt på odlade ställen i mellersta Skåne, sannolikt förvildad,

t. ex. vid Ousbyholm, Skartofta, Silfåkra, N. Wram.

ff Blomkransar åtskilda eller samlade i rundade, Jiufvudlika ax.

170 M. gentilis L. blomfoder ofåradt, något kloeklikt, upptill hårigt, tnd

basen jemte blomskaften glatt, fodertändernas längd större än bredden.

2| Juli, Aug. bl. blr. De öfre bladen föga skaftade, alla lansottlika

— äggrunda sågade, I^lomkransarnc före blomningen gråludna, mer
eller mindre åtskilda, aldrig samlade i egentliga ax, foder kådprickigt.

Den Skånska formserien utmärker sig genom en större glatthet till alla

sina delar, och dess former, som ursprungligen synas hafva varit odla-

• de, äro analoga med den andra, i mellersta Sverige förekommande
formseriens. Dess yttersta former äro följande:

u siibspicata, blomkransar upptill närmade, stjelk med föga utvecklade

toppblad, blad lansettUka mot basen of.smalnande med framåtrigtade

sågtänder. M. rubra Hn. Skand. Fl. M. gentilis glabrata Fr. Herb.

Norm.
Förek. sällsynt på fuktiga, odlade ställen, t. ex. vid Dalby, Billinge, Ask;

äfven upi)gifven för V. och N. Wram.

/S vcrticillata, blomkransar mera åtskilda, stjelk med utvecklade topp-

blad, blad äggrunda med utstående sågtänder. M. Agardhiana Fr.

Förek. sällsynt på fuktiga, odlade ställen, t. ex. vid Hastad nära Lödde-

ström i en ganmial trädgård, Oiisby, Näsby, Krappernp.

171 M. aquatica L. blomfoder fåradt nästan rörformigt, tippat vidgadt,

vid basen jemnte blomskaften hårigt, fodertåndernas längd större än
bredden. % Juli— Sept. bl. bh-. Blad bredt äggrunda, äfven de öfre

tydligt skattade, sågade, blomkransar, i följd af hårighetens tidigare
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försvinnande på fodrets öfre del, ej gråludna före blomningen. Va-
rierar :

a) capitata, hlomJcrmisarne, åtminstone de öfre, hiklanäe ett ax, hlom-
stödjehladen mellan kransarne förvandlade Ull skärni.

^) suhspicata, hlomkransarne närmade till hvarandra, bildande en axlik

hlomstnllning, blomstödjehladen nästan oskaftade aftagande i storlek

uppåt, de öfversta förvandlade till skärmblad.

y) verticillata, blomkransar långt åtskilda, blomstödjebladen stora, långt

skaftade, de öfversta bildande en bladtofs i stjelkens spets. M.sativa
Fr. Sum. Veg. M. Agurdhiana Hn. Skand. Fl.

Förek. allmänt på fuktiga ställen vid bäckar, åar och vattengropar; y i

synnerhet pä skuggi'ika ställen vid skogsbäckar och skogskärr.

172 M. arvensis L. blomfoder ofåradt kloeklikt, lilformigt hårigt, foder-
tändernas längd mindre än bredden. 2j. Juli - Sept. bl. blr. Blad bredt
äggrunda skaftade, sågade, blomkransar före blomningen ej så gråludna
som hos M. gentilis.

Var. agrestis Sole, blad bredt äggrunda med något hjertlik bas, blom-
kransar närmade till livaravdra.

Förek. allmänt på fuktiga åkrnr och ängar; var. o^fresfos sällsynt på åkrar,

t. ex. vid Helsingborg, Delperöd Börtims s:n (Dr. P, Olsson), vid Bå-
belöfssjön (Dr. P. Olsson).

75. LYCOPUS L.

173 L. europccus L. bladen aftångt äggrunda, sågade eller parklufna, de
öfre oskaftade, fodertänder längre än foderpipen . T\. Juli, Aug. hv.

eller rödl. blr. Korthårig eller glatt, stjelk grenig, de nedersta bladen
vanligen pardelta, de öfre sågade, den nedre läppens mellanflik dubbelt
så stor som sidoflikarne.

Förek. allmänt vid stränder, vattengropar och kärr.

76. ORIGANUM L.

174 O. vulgäre L. blad skaftade äggrunda, glest tandade, blomknippen
samlade i qvast, skärmblad ovala spetsiga, foder nästan likformigt

femkhifvet. 4 Juli, Aug. r. blr. Stjelk och blad gleshåriga, skärm-
blad vanligen i spetsen bruna, på öfre eller båda sidorna glandellösa.

Förek. temligen allmänt på torra ställen i busksnår.

77. THYMUS L.

175 T. SerpyUum L. blad ovala, mot basen hårbräddude och afsmalnande
till ett kort skaft, stjelk likformigt smålvden. '^ r. eller hv. blr. Juni—
Ang. Stjelkar nedliggande, vanligen rotslående, blad på undre sidan med
tydliga sidonerver, alla hlomkransarne sammanflytande till ett rundadt
ax, den öfre läppen urnupen.

Förek. allmänt på torra ställen.

176 T. Chamadrys Fr. blad bredt äggrunda, tydligt skaftade, i kanten
vanligen glatta, stjelk endast hårig på kanterna. Tj. Juli, Aug. r. blr.

Stjelkar uppstigande ej rotslående, bladens sidonerver på undre sidan
otydhga, den nedersta blomkransen skild från de öfriga till ett ax för-
enade kransarne, den öfre läppen merendels hel.

Förek. sällsynt på torra ställen, i skogsbackar o. s. v. i östra Skåne vid
Tjörndala, der den numera synes vara utgången ; möjligen förekommer
den i nordöstra Skåne.
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78. CALAMINTHA MöncJi.

177 C. Äcinos Clairv. blad shnftade ovala, håriga, blomknippen af 2—3
skaffade hlommor, foder under tänderna sammandraget. 0,
och T\- Juni— Aug. Stjelk grenig af vanligen upprätta grenar jemte bla-

den småhårig.

Förek. temligen allmänt på torra grusiga ställen.

79. CLINOPODIUM L.

178 C. vulgäre L. Ilad skaftade, äggrundt lansettUka, tandade, blomkran-

sar måiighlommiga åtskilda, med borstlika skärmfjäll. 0, och

2). Juni—Aug. r. blr. Hela. växten mer eller mindre gråluden, stjelk

enkel eller föga grenig, upprätt eller uppstigande.

Förek. temligen allmänt på torra grusiga ställen.

80. SCUTELLARIA L.

179 S. galericulata L. blad kort skaftade aflångt lansettlika, vid basen

hjertlika, sågade. % Juli, Aug. bl. blr. Stjelk upprätt eller uppstigan-

de, glatt eller upptill småluden, blomkransar åtskilda 2-blommiga, ))lom-

krona föga längre än blomstödjebladen.

Var. pubescens Benth. foder hårigt

Förek. på fuktiga gräsbevuxna ställen temligen allmänt; var. piibescens

vid Gladsax (Stud. A. Falck).

81. PRUNELLA L.

180 P. vulgaris L. blomkransar bildande ett aflångt vid basen vanligen af

tvänne blad omgifvet ax, den öfre foderläppens tänder åtskilda, stån-

darsträngarnes bihang syllika. 1\. Juni—Aug. bl. blr. Rotstock ut-

vecklande grenskott, blombärande grenar uppstigande enkla, glatta eller

upptill håriga, blad äggrundt lansettlika skaftade, hela eller glest tan-

dade, skärmfjäll rundade, tvärt spetsade.

Förek. allmänt på betesmarker, vid vägar o. s. v.

82. NEPETA L.

181 N. Cataria L. blad vid basen hjertlika, grofsägade, på undre sidan

gråludna, blomknippen bildande ett ax, foderpip sned med olikstora

tänder. % Juli, Aug. hv., inuti rcklpr. blr.

Förek. der och hvar på odlade ställen, gafor o. s. v., i synnerhet i vestra

Skåne, men äfvcn i östra, t. ex. vid Mellby, Esperöd, Mansdala, Näs-

by (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnsiröm) m. fl. st.

83. GLECHOMA L.

182 G. hederacea L. blad skaftade, i%jurlika naggsågade, blommorna i

hvarje krans rigtade åt samma sida. % April Juni, bl. blr. Rotstock

utsändande såväl krypande grenskott som upprätta blombärande grenar,

blad mer eller mindre håriga, blomknippen kort skaftade, 2—6 blom-

miga, med borstlika skärmblad, fodertändcr äggrunda borstspetsade.

Förek. allmänt på gräsbevuxna ställen vid vägar, på vallar o. s. v.

84. BALLOTA L.

183 B. rudcralis Sw. fodertänder äggrnndt lansettlika bor.<tt.^petsade med
borst af fodertändernas längd. T\ Juli—Sept. r. blr. Stjelk upprätt

grenig, småhårig, blad mjukludna bredt äggrunda med något hjertlik

bas, grofsågade, blomkransar rikblommiga åtskilda, med många liorstlika

skärmblad.
Förek. allmänt på odlade ställen vid byar, gårdar o. s. v.
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184 B. fcetida Lam. fodertänder breda rundade, kort uddspetRiga med udd
hetydliyt kortare än fodertänderna, för öfrigt som föreg. % Juli,

Aug. r. blr.

Förek. enligt gamla uppgifter på odlade ställen vid Raflanda och Ahus
i östra Skåne, men är i sednare tider många gånger förgäfves eftersökt

på båda ställena.

85. BETONICA L.

185 B. officinalis L. blad aflånga, vid basen hjertlika, grofsågade med run-
dadt trubbiga tänder, blomkransar samlade till ax. T\. Juli, Aug. r.

blr. Stjelk upprätt enkel, småhårig, blomkransar rikblommiga, kronans
öfre läpp hel.

Förek. sällsynt i vestra Skånes skogstrakter, t. ex. i Bosarps s:n flerestä-

des, i Fastorps s:n vid Trollenäs, Eamstorp, Torrlösa s:n flerestädes,

SteJiag; uppgifven för flera andra ställen, der den nu genom odling

blifvit utrotad.

86. LEONURUS L.

186 L. Cardiaca L. de nedre bladen handdelta, med hjertlik bas, de öfre

vigglika, i spetsen 3-delta, alla skuftade, under gråludna, krona myc-
ket hårig. 7\. Juli, Aug. r. blr. Stjelk upprätt mycket grenig, blom-

kransar af tätt sammanpackade blommor, åtskilda, kronpipen försedd

med en sned hårring.

Förek allmänt på odlade ställen, vid gator och vägar.

87. STACHYS L.

187 S. sylvatica L. blad skaftade äggrunda spetsiga, krona af fodrets
dubbla längd. % Juli, Aug. rödbr. blr. Rotstock utsändande jemn-
tjocka grenar, stjelk enkel hårig, alla bladen med hjertlik bas håriga,

grofsågade, blomkransar närmade till ett ax, med lansettlika skärm-
blad.

Förek. allmänt på skuggrika ställen i skogar, parker och gamla träd-

gårdar.

188 S. polustris L. blad oskaftade aflångt lansettlika, krona af fodrets
dubbla längd. % Juli, Aug. r. blr. Rotstockens grenar i spetsen upp-
svällda, stjelk upprätt, vanligen enkel, jemte de vid basen något hjert-

lika småsågade bladen finhårig, blomkransar bildande ett ax.

Förek. allmänt såväl på fuktiga ställen vid åstränder o. s. v., som på åkrar,

der den blir lägre och mera gråluden (var. agrestis).

189 S. arvensis L. blad skaftade bredt äggrunda trubbiga, med hjertlik

bas, krona af fodrets längd. Juli, Aug. r. blr. Utan rotstock, stjelk

grenig från basen, hårig, blad grofsågade, blomkransar åtskilda med ägg-

rundt aflånga blomstödjeblad.

Förek. här och der på sandiga åkrar, i synnerhet i nordöstra Skåne, t. ex.

Råbelöf, Oppmanna, Broby (Dr. P. Olsson); i södra och vestra delen,

t. ex. \iå Ingelstorpi, mellan Malmö och Hvellinge, vid Fogelsång,

Annelöf, N. Wram, Helsingborg, Kulla-Gunnarstorp, Höganäs, Krap-
perup, Förslöf (Stud. J. Jönsson); i mellersta delen, t. ex. \nd Van-

stad, Ofvedskloster, Hlstorp (H:r C. Roth), Höör (Dr. S. Berggren),

Ö. Ljungby m. fl. st.

88. GALEOBDOLON Huds.

190 Ct. hiteum Huds. blad bredt hjertlika trubbiga håriga, blomkransar
6-blommiga 7\. Maj, Juni, g. blr. Rotstock utsändande gi'en8kott samt
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upprätta enkla, blombärande grenar, blad grofsågade, blomkransar åt-

skilda.

Förelc. allmänt i löfskogar.

89. LAMIUM L.

f Blommor hvita.

191 L. album L. hlaä äggrunda, rid basen hjcrilika, speUiga grofsågade

skaftade. 2). Maj^Sept. Rotstock med grenskott, 1)]ad och sfjelk små-

håriga, lilomkransar sammanflytande till ett bladigt ax, lilomfodrets fli-

kar långt borstspetsade, kronpijien uppåt l)(Jjd, inuti fcirsedd med en

snedställd hårring, kronans öfre läpp 2-kölad på ryggsidan.

' Förek. allmänt på odlade ställen.

ff Blommor röda.

192 L. pur^nireum L. blad hredt äggrunda, hjertlika trubbiga, blomstöd-

jeblad kort skaftade. och April - 8ept. Stjelk enkel eller ned-

till grenig med upprätta grenar, blad grofsågade håriga, foderflikar

borstspetsade utstående, kronpip rak inuti förs(>dd med en tvärställd

hårring, kronans öfre läpp på ryggsidan okölad.

Var. incisum W. blomstudjebJad flikiga.

Förek. allmänt på åkrar och odlade ställen.

193 L. intermedium Fr. blad njurlika, blomstödjebladen oskaftade, foder-

flikar längre än foderpipcn, utspärrade. Qoch 0, Maj— 8ept. Stjelk

nedtill grenig af upprätta grenar, blad håriga, foderflikar borstspetsade,

kronpipen utan hårring.

Förek. allmänt på åkrar .i hela vestra Skåne ; äfven i östra Skåne der och

hvar, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Ilamnström), Härlöf (Dr. P. Ols-

son), Mellby, Esperöd m. fl. st.

194 L. amplexicaule L. blad njurlika, blomstödjebladen oskaftade, foder-

flikar af fodrets längd samstående. och 0Maj— Sept. Spädare än

föreg. med stjelkomfattande blomstödjeblad och kronpipen betydligt

längre, utan hårring.

Förek. allmänt på åkrar och odlade ställen.

L. macnlattim L., närmast beslägtad med L. album men rödblommig,

har i fordna tider funnits omkring Kcflinge, men är numera utgången.

Har sannolikt varit införd med utländsk säd.

90. GALEOPSIS L.

f Stjelk uppsvälld under lederna.

195 G. versicolor Curt. kronpipen dubbelt längre än fodret, blommor stora

ljusgula med violettfläckig underläpp. Juli, Ang. Stjelk upprätt

grenig, styfhärig, u])ptill vanligen glandelhårig, blad äggrunda, något

afsmalnande mot basen, sågade.

Förek. allmänt på odlade ställen.

196 G. Tetrahit L. kronpipen af fodrets längd eller kortare, blommor små
röda eller hntaktiga med mörkfläekig tmderläpp, för öfrigt som föreg.

Juli -Sept.

Var. biflda Bonn. nedre kronläppens mellanllik smalare, urnupen.

Förek. allmänt på odlade stiillen, åkrar, i skogar, vid hafsstränder o. s. v.

ff Stjelk jemntjock.

197 G. Ladanum L. blad aflångt lansettlika, de öfversta nästan oskaftade,

kronpipen nästan dubbelt länyre än fodret, blommor purpurröda. (»)
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Juli, Aug. Stjelk upprätt grenig mjukhårig och upptill ofta glandel-

håi'ig.

Förek. temligen allmänt på sandiga åkrar, i synnerhet i furubygden, men
äfven temligen allmän i östra Skåne, t. ex. vid Fjelkinge, TroUeLjting-
hy, Torsebro (Dr. P. Olsson), Fridhem Önestads s:n (Dr. P. Olsson),

Fsperöcl, Kabusa m. fl. st.; äfven i mellersta och vestra Skåne der

och hvar, t. ex. vid Sjöbo, lUstorp (H:r C. Roth), Höör, Genarp, Gran-
tinge. Sandby, Saxtorp, Trolhberg m. fl. st.

91. MARRUBIUM L.

198 M. vulgäre L. stjelk hvitullig, blad rundadt äggrunda skrynkliga, pä
undre sidan gråuUiga, blomkransar klotformiga af tätt sammanpa-
ckade blommor, fodertänder krokuddiga, ^j. Juli, Aug. hv. blr. Fots-

hög hvitullig växt.

Förek. der och hvar på torra, särdeles sandiga ställen, t. ex. vid Broby,
Qverlöf Färlöfs s:n, Binkaby, Hoby Asums s:n (Dr. P. Olsson), Ull-

storp nära Christianstad (Dr.^P. Olsson), Kivik, Käseberga, Mossby,
Öfvedskloster, Illstorp och Asuni (H:r C. Roth), Röstånga, omkring
Bingsjön flerestädes, såsom vid Höör, Vitseröd och Magiasäte (Dr. S.

Berggren), Kullen, Torekow (Stud. J. Jönsson), Alstorp, Hastad, Lom-
ma, Lund, Boslätt och Hvellitigc (Cand. O. Nordstedt) m. fl. st.

92. TEUCRIUM L.

199 T. Scordium L. blad oskaftade aflmiga, trubbsågade, de öfre mot ba-

sen afsmalnande, blomkransar å-blommiga, foder likformigt 5-flikigt.

1\. Juli, Aug. r. blr. Stjelk hårig uppstigande, nedtill rotslående och

utsändande grenskott, blad ofta från midten mot basen helbräddade,

håriga.

Förek. der och hvar på fuktiga ställen i södra och sydvestra Skåne, t. ex.

vid Hvidarp (H:r C. Roth), Lomma, Alnarp, Mahnö, St. Hammar,
Hvellinge, Trelleborg, Jordberga (Doc. E. Tegnér), Söfdeborg (H:r C.

Roth), Käseberga mosse (Lektor C. W. Hultmark), Hammenhög (Stud.

B. Tydeli) m. fl. st.

93. AJUGA L.

200 A. pyramidalis L. stjelk utan grenskott, merendels korthårig, rotblad

med kort, vingkantadt skaft, blomstödjebladen mycket längre än blom-

morna. 2|- Maj, Juni, bl. blr. Blad uppåt aftagande i storlek, helbräd-

dade eller bugttandade, omvändt äggrunda, blomkransar bildande ett

pyramidform igt, 4-kantigt ax.

Förek. der och hvar på torra betesmarker i skogstrakter, allmän i norra

delen på Hallandsås, Söderåsen ända till Bingsjön, på Linderödsåsen

der och hvar ända till Stens Hufvud, vid Hellesta, Bomeleklint, Öf-
vedskloster, Böddinge; i nordöstra delen vid Ifö, Torsebro, Hörja (Dr.

P. Olsson) m. fl. st.

201 A. reptans L. stjelk med långa grenskott, 2-sidigt småluden, rotblad

långt skaftade, de öfre blomstödjebladen kortare än blommorna T\-

Maj, Juni, bl. blr. Nästan glatt, stjelkblad kort skaftade omvändt ägg-

runda, blomkransar 6—10-blommiga, de nedersta åtskilda.

Förek. sällsynt på fuktiga, gi-äsbevuxna ställen i löfskogar i vestra Skåne,

t. ex. vid Svedala (Malmö Handels- och Sjöfartstidning nr. 33, 1866),

Fogelsång, Marianenlund Gudmundtorps s:n, mellan BilUnge och Gun-
naröd. Tjutehed nära Hesslunda.

202 A. genevensis L. stjelk utan grenskott, ullhårig, rotblad långt skaftade,

snart förvissnande, de öfre blomstödjebladen kortare än blommorna.

%. Juni, Juli, bl. blr. Stjelkblad håriga bugttandade, de nedersta med

3
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vingkantadt skaft, aflånga, de mellersta störst, oskaftade bredt äggrun-
da, mot basen afsmalnande, blomkransar 8—10-blommiga förenade till

ett glest ax.

Förek. sällsynt på torra backar och betesmarker, på kritbackarne omkring
Limhamn samt derifrån på liknande ställen strövis ända mot Trelle-

borg, Engeltofta i parken (i sednare tider ej derstädes anträffad, sä

vidt författaren vet).

11 Fam. ]fIE]¥YA]VTHKJt: Griseh.

94. MENYANTHES L.

203 M. trifoliata L. glatt, blad slidowfattande 3-fingrade med kort slcaf-

tade äggrunda eller omvändt äggrunda småblad, blommor i upprätt
klase. 1\. Maj, Juni. Qvartershög ört med lång kr3T)ande underjor-

disk stam och på insidan hvit hårig, på utsidan rödaktig krona.

Förek. allmänt i kärr, vid stränder o. s. v.

IS Fam. POL.K]WO]VlA€E^ Lindl.

95. POLEMONIUM L.

204 P. coeruleum L. stjelh merendels enkel upprätt, blad skaftade, parbla-
diga med lansettlika oskaftade småblad, blommor lutande. 2}, Juni,

Juli, bl. blr. Alnshög glatt eller upptill hårig ört.

Förek. vid Äusås kyrka på en backsluttning bland buskar, troligen för-

vildad och i sednare tider ej återfunnen.

13 Fam. OliKlME^ LinJc.

96. FRAXINUS L.

205 F. excelsior L. blad parbladiga af 9—13 nästan oskaftade lansettlika

småsågade småblad, blommor utan hylle, frukt ajiång vingkantad. t>

Maj. Högt träd med motsatta grenar, blommor på liar qvist, ståndar-

knappar mörkröda; Ask.
Förek. temligen allmänt i skogstrakter samt dessutom allmänt planterad.

14 Fam. TKRRKMACKJB Juss.

97. VERBENA L.

206 V. officinalis L. de öfre stjelkbladen afsmalnande till ett skaft, 3-delta

med ojemnt grofsågade flikar, blommor i glesa ax. '4 Aug., Sept.

ijusr. blr. Stjelk upprätt grenig, blad sträfhäriga med mellaufliken be-

tydligt större än sidoflikarne.

Förek. sparsamt på några ställen i östra Skåne, t. ex. vid Baflunda, Kö-
pinge, Asum; af gammalt äfven uppgifven för Christianstad och Gu-
snafva. Har äfven tillfälligtvis förekommit i vestra Skåne, såsom vid

Lund och Helsingborg.
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15 Fam. ASCIjKPIAI1K.*3 B. Br.

98. CYNANCHUM B. Br.

207 C. Vincetoxicicm B. Br. blad helbräddade kort slcaftade, i kanten hå-
rif/a, de nedersta hjertlika tillspetsade, de öfre äggrundt lansettlika.

% Juni, Juli, hv. blr. Rotstock krypande, stjelk vanligen enkel upp-
rätt, upptill med en liårrand, blommor i knippen i de öfre bladvecken.

Förek, på torra ställen bland busksnår här och^der, allmän i nordöstra

Skåne, t. ex. vid Ifvetofta, mellan Ariq) ocli Ahy, Torsehro, Fjelkinge-

Innd, ArkeJstorp, Lilla, Christianstad; på vestra kusten på Torekoioö,

Bä, Hven, Hillesborg; i det inre af provinsen sparsammare, såsom vid

Benestad, Skabersjö, Fågelsång

.

IG Fam. GWMTIAIVKJE Juss.

99. GENTIANA L.

f Kronans pipöppning bar.

208 G. Pneumonanthe L. bladjemnbredtlansettlika,krona klocklik, dess fli-

kar ovivexlande med 5 mindre, ståndarknappar hoj^klibbade. %- Juli,

Aug. bl. blr. De motsatta bladen hopvuxna vid basen, 1-nerviga, deras

kanter tillbakarullade, blommor ensamma eller parvisa i grenarnes spet-

sar, frukt långt skaftad.

Förek. på ängar och betesmarker, allmänt i hela vestra delen, såsom på
Skanörs ljung, Veberöd, Hellesta, V. Tveet, Silfåkra, Beften och Kungs-
marken, Stafröd V. Sallerups sm, Fslöf nära Asmundtorps mosse
(('and. O. Nordstedt), Ask i Myren, Blinkarp i Eket, Strandhusen,
Alstorp, Barnlösa, Killien, Brönnestad, vid Ousbysjön m. fl. st. ; i

östra Skåne sällsynt, t. ex. vid Sandhammar, Ystad, Söfvestad, Fär-
löf, Böke, Immelns vestra strand vid Breanäs, Norup Knislinge s:n

(Dr. P. Olsson), Broby (C. O. Hamnström) m. fl. st.

ff Kronans pipöppning fransad.

209 G. campestris L. foder nästan till basen deladt i 4 olikstora flikar,

de yttre mycket bredare, nästan inneslutande de båda andra flikarne,

kronan å-klufven. (V) Juli, Aug. bl. blr. Stjelk upprätt, vanligen gre-

nig, rotbladen och de nedersta stjelkbladen skaftade omvändt ägg-

runda trubbiga, de öfre oskaftade lansettlika eller äggrundt lansettlika,

krona (liksom hos de följ.) trattlik, frukt nästan oskaftad.

Förek. temligen allmänt på betesmarker och skogsängar.

210 G. germanica W. foder till midten deladt i 5 nästan likstora flikar,

krona 5-7dnfren, blad äggrunda, frukt skaftad. Aug.— Okt. bl. blr.

Stjelk upprätt enkel eller grenig, de öfre bladen nästan stjelkomfattan-

de, långt spetsade.

Förek. sällsynt på kritbackarne vid Ignaberga (fast i sednare tider, såvidt

författaren känner, ej återfunnen) ; en småblommig form förekommer på
ängar vid St. Hammar och Hököping, men torde kanske snarare böra

hänföi"as till följande.

211 G. AmareHa L. blad lansettlika, frukt oskaftad, blommor mindre, för

öfrigt som föregående. Aug.— Okt. bl. blr.

* lingulata C. A. Ag. stjelkblad tunglika.

Förek. på fuktiga Jaetesmarker och ängar, der och hvar öfver hela provin-

sen; * mellan Arup och Edenryd på en torr äng.

3*
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100. EEYTHR^A Pers.

212 E. Centaurium Pers. stjelkblad ovala, blomfoder af hronpipens halfva
längd, vid basen omgifvet af 2 skärmfjäU. ©, och Juli,

Aug. r. blr. Glatt, stjelk upptill vanligen upprepadt 2 grenad, rotblad

tufvade, omvändt äggrunda, kort skaftade, vanligen 5-nerviga, blom-
ställning qvastlik, kronflikar trubbiga, frukt längre än fodret.

FöreJc. på torra ängar och betesmarker här och der, t. ex. på Kullaberg,

mellan Rönneberga och Asmundtorp, Alstorp, Oriofta, Böösmöllan,
Arendala, mellan Lund och Dalby, Uppåkra, Bunkejio, Skanör, mellan

Hörte och Abekås (Doc. E. Tegnér), Björnstorx}, Öfvedskloster (Dr. L.

Holmström), Efverlöf, mellan Ekeröd och Mamsåsa (Dr. P. Olsson),

Köpingeåns utlopp. Sandhammar, Benestad, Tjörnedala och Börum
(Stud. A. Falck), Esperöd, sydöstra sidan af Lefrasjön, Gualöfm. fl. st.

213 E. litoralis Fr. stjelkblad jemnbreda, blomfoder af kronpipens längd,
vid basen omgifvet af 2 skärmfjäll. (Vj, och Juli, Aug. r.

blr. Stjelk vanligen grenig från roten, rotbladen spadlika tufvade, stjelk-

blad 3-nerviga, blomställning slutligen förlängd.

Förek. på gräsbevuxna ställen här och der längs hela kusten ; äfven någon
gång på åkrar, t. ex. mellan Malmö och Arrie i mängd (Lektor A. L.

Grönvall).

214 E. pulchella Fr. stjelkblad äggrunda, blomfoder af kronpipens längd,

utan skärmfjäll vid basen. 0, Juli, Aug. r. blr. Stjelk än enkel

enblomstrig, än grenig ända från roten, mångblomstrig (var. ramosis-

sima), rotblad ej tufvade (stängellederna förlängda), stjelkblad 5-ner-

viga, kronflikar spetsiga.

Förek. allmänt bland föregående på hafsstränder (den enkla formen), den
greniga på åkrar och betesmarker här och der, t. ex. vid Lackalänge
(Stud. AuJin), Lund, Fjälige, Lotnma, Malmö, Gessie m. fl. st.

19 Fam. SOIiAWACKiC: Juss.

101. DATURA L.

215 D. Stramonium L. blad glatta skaftade äggrunda, biigttandade, blom-

mor ensamma, kort skaftade, frukt upprätt. Juli— Sept. hv. blr.

Fotshög eller ännu högre, giftig ört med gaffellikt grenad upprätt stjelk

och stora blommor i bladvecken och grenspetsarne.
Förek. här och der på hafsstränder, gator och odlade ställen, i synnerhet

utmed vestkusten, t. ex. på Hallands Väderö (Stud. J. Jönsson), vid

Höganäs, mellan Barsebäck och Lomma, Malmö, Trelleborg; äfven i

det inre af provinsen, t. ex. vid Söfde såväl i byn som vid sjön, An-
drarum (Dr, P. Olsson), Karsholm, Broby (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

102. HYOSCYAMUS L.

216 H. niger L. blad mjukhåriga aflångt äggrunda, flikiga eller hugttan-
dade, blommor nästan oskaftade i ensidiga bladiga ax. Juli

—

Sept. Temligen stor klibbluden, illaluktande giftig ört med skaftade

rotblad och till hälften stjelkomfattande blad, blommor stora smutsgula
med violetta ådror.

Förek. allmänt på odlade ställen vid byar och gårdar. På åkrar blir den
enårig och får de öfversta bladen nästan hela (/S agrestis), t. ex. om-
kring Malmö.
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103. LYCIUM L.

217 L. barharum L. blad glatta Icort sJcaftade, lansettliJca, foder 2-läp-

pigt, kronx>ipen af brämets längd. "^ Juni—Aug. r. blr. Buske med
slaka vidjelika, nedböjda grenar, bär aflånga, gula eller röda.

Förek. förvildad här och der vid byar och gårdar, i synnerhet i sydvestra

delen från Lomma till HvelUnge; äfven vid Kåseberga på sandbackarne
samt vid Christianstad (Dr. P. Olsson).

104. SOLANUM L.

f StjelJc buskartad, bär aflånga.

218 S. Didcamara L. blad skaftade, äggrunda helbräddade, de öfre ofta

3-delta med små sneda sidofiikar, de greniga blomknippena motsatta
bladen. % Juli, Aug. bl. blr. Stam grenig kantig slingrande, blom-
knippen långt skaftade, bär röda.

Förek. temligen allmänt på fuktiga ställen bland buskar, vid gärdesgårdar
o. 3. v.

ff Stjelk örtartad, bär klotrunda.

219 S. nigrum L. stjelkens kanter temligen skarpa, ojemna af vårtlika
knölar, blad äggrunda, helbräddade eller tandade jemte stjelken gles-

håriga, bär vid mognaden svarta. Juli— Okt. hv. blr. Ört mörkgrön
med grenig upprätt eller nedliggande stjelk, blomskaft extra-axillära,

men sällan motsatta bladen, de enskilta blomskaften i spetsen ui^psväll-

da, slutligen nedböjda, kronan dubbelt längre än fodret.

Var. melanocerasum, bär dubbelt större, hela växten gröfre.

Förek. allmänt på odlade ställen — vaiwiå Lund, Båstad, Härlöf vid Chri-
stianstad (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

*220 S. humile Bernh. stjelkens kanter föga framstående med otydliga
knölar, blad jemte stjelken nästan glatta, bär gröngula. Juli—Okt.
hv. blr.

Förek. på odlade ställen, t. ex. vid Lund, sannolikt flerestädes.

*221 S. miniatum Bernh. stjelkens kanter skarpa, ojemna af vårtlika knö-
lar, blad nästan flikiga jemte stjelken föga håriga, bär lifligt röda.

Juli— Sept. hv. blr. Har stark moschuslukt.

Förek. på odlade ställen der och hvar i vestra delen, såsom vid Helsing-
borg, Lund, Trolleberg, Bunkeflo, på tångvallar längs hafskusten mellan
Malmö och HvelUnge flerestädes; i norra Skåne vid Hofdala, Tydinge
Broby s:n, Strömhult Örkeneds s:n m. fl. st.

*222 S. villosum Lam. stjelkens kanter otydliga, blad och stjelk ulligt lud-
na, bär vaxgxila. Juli—Okt. hv. blr. Blomkrona2—4gånger längre
än fodret.

Förek. på odlade ställen vid Helsingborg, Lund, Edenryd.

18 Fam. PKRSOlVitTje: L.

105. VERBASCUM L.

f Blommor, under blomningen, oskaftade eller kort skaftade, ståndar/cnap-
par olika stora.

223 V. phlomoides L. stjelk trind, blomkrona platt, märke nedlöpande på
stiftet. (V) Juli, Aug. g. blr. Blad ulliga naggade, de nedre ägg-
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runda skaftade, de öfre aflåiigt äggrunda oskaftade, de två nedre stån-

darsträngarne glatta, de öfriga hvitulliga, ax något glest.

FöreJc. sparsamt jpå odlade ställen vid Malmö nära Mollevången, Lund
vid Ö. Tull (Lektor L. J. Wablstedt).

224 V. thapsiforme Schrad. sfjelk vinglcantad, hlomhrona i)latt, dess ena

fiilc mindre än de öfriga, märke nedlöjKinde på stiftet, de två hhujre

ståndarnes knappar halfunnan gång kortare än deras strängar. (J)
Juli, Aug. g. l)lr. Blad hvitulliga, naggade, de nedre aflunga, al-

smalnande till ett skaft, de öfre lansettlika, ax tätblommigt, stäudar-

strängar som föreg.

Var. cusspidatum, hlomskärm tvärt utlöpande i en lång spets.

Förek. sparsamt på torra ställen vid Karsholm, Vegeholm (Dr. J. O. Ro-
senberg); äfven uppgifven för Hven, men de exemplar, författaren der

-

ifrån sett, hafva tillhört följ.; var. vid Karsholm bland hufvudf.

225 V. Thapsns L. stjelk vingkantad, blomkrona konkav nästan likfor-

migt femklufven, märke klotformigt ej nedlöpande, de två. längre stån-

darknapparne å gånger kortare än deras strängar. Juli, Aug.

g. blr. Hela växten, liksom föreg., mer eller mindre hvitullig, blad

otydligt naggade, för öfrigt som föreg.

Förek. på torra ställen, i synnerhet på bergssluttningar, t. ex. pä Hal-
landsås, Kxillaherg, Söderåsen, Forsakar, Stens Hvfvnd (en nästnn

grön form), Balsberg (H:r C. Roth); i östra Skånes sandtrakter der och
hvar, såsxDm vid Äriip, Christianstad, Hammar, Mansdala och Vä
(Dr. P. Olsson), Vidtsköfle, Magiehem, Olseröd, Brösarp m. fl. st.; i

vestra Skåne mera sparsamt, t. ex. vid Lund, Belteberga, Helsingborg.

X V- nigro-Thapsus Fr. till utseendet liknande V. Thapsns, men stån-

darsträngar violettulliga.

Förek. på torra ställen vid Olseröd Magiehems s:n (Dr. P. Olsson).

X V. Thapso-nigrum till utseendet liknande följ., skiljer sig från föreg.

genom föga vingkantad stjelk, blad föga hvitulliga, ax mera gles-

blommigt.

Förek. på torra ställen, t. ex. vid Osterslöf, Mansdala (Dr. P. Olsson).

ff Blomskaft, under blomningen, dubbelt längre än fodret, ståndarknappar

lika stora.

226 V. nigrum L. de nedre bladen vid basen hjertlika, blommor samlade

i ett glest ax, ståndarsträngar violettludna. (J) Juli, Aug. g. blr.

Blad äggrundt aflånga naggade, de öfre oskaftade, under gräludna, of-

van dunkelt gröna, stjelk upptill skarpkantig.

Förek. allmänt på torra ställen; vid Njura Broby s:-n har Apoth. Hamn-
ström funnit en form med gulhvita ståndarsträngar.

227 V. Lyehnitis L. de nedre bladen mot basen afsmalnande, blomknip-

pen samlade i klase, ståndarsträngar hvitludna. Juni -Aug.
hv. eller g. blr. Blad under gråludna naggade, de nedre aflånga skaf-

tade, de riire äggrundt lansettlika oskaftade, stjelk upptill skarpkantig.

Förek. sällsynt på odlade ställen, t. ex. vid Dufcke, i Christianstads-trak-

ten, Söfde, Krapperup ; är i sednare tider ej återfunnen.

106. SCROPHULARIA L.

228 S. nodosa L. blomknippen i stjelkens topp, dess grenar glandelhåriga,

stjelk glatt 4-kant.ig, foderjiikar smalt hinnkan tade.
^

2| Jul'» Ang. blr.

vid basen grönakt., i spetsen rödbr. Blad glatta aflångt äggrunda, vid
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basen lijertlika eller rundade sågade, de nedersta sågtänderna störst,

blomkrona öppen, blomskaft upptill glatta, foderflikar äggrunda trubbiga.
FöreJc. temligen allmänt på något fuktiga ställen i busksnår, på stränder

o. s. v.

S. alata Gil. hlomJcnippen i stjeUcens topp, dess grenar glatta, stjelk

glatt å-vingad, foderflikar bredt hinnkantade. % Juli, Aug. rödl. blr.

Blad glatta aflångt äggrunda, sågade, de nedersta sågtänderna minst,
blomkrona cippen, blomskaft glandelhåriga.

Uppgifven för Billinge, men numera försvunnen.

229 S. vernalis L. hlomhiippen i bladvecJcen, sijeJJc å-Jcaniig hårig, foder-
fliJcar aflånga örtartade. Maj, Juni, g. blr. Stjelk klibbluden gre-

nig, blad äggrunda, vid basen hjertlika, groft dubbelsågade, blomkrona
sluten.

Förek. förvildad i parker och gamla trädgårdar, t. ex. i Paradislyckan
och Bot. Trädgården i Lund, vid Malmö och Maltesholm.

107. DIGITALIS L.

230 D. pxirpurea L. blommor hängande i ensidig klase, blomskaft grulud-
na, krona klocklik, bnkig på undre sidan, utvändigt glatt. («) Juni,
Juli, r. blr. Blad aflånga naggade, de öfversta oskaftade, på undre si-

dan jemte stjelken gråludna, fodret nästan till basen deladt i ovala hå-
riga flikar.

Förek. förvildad på Trädgårdsholmen i Heckehergasjön och vid Bjersgård.

108. ANTIRRHINUM L.

231 A. Orontium L. blad Jcort skaftade, lansettlika glatta,foderflikar smala
jemnbreda, längre än kronan, frukt hårig. Juli, Aug. r. blr. Tem-
ligen liten ört med upprätt enkel eller grenig, vanligen upptill glandel-
hårig stjelk, blommor temligen stora kortekaftade i de öfre bladvecken,
bildande glesa ax.

Förek. sällsynt på åkrar och odlade ställen i synnerhet i södra Skåne, t.

ex. vid Snårestad, Söfvestad och Krageholm (Lektor A. L. Grönvall),
Fru Alstad; i nordöstra delen vid Ifö och Oppmanna; i vestra Skåne
vid St. Råby (troligen förvildad) i gamla trädgårdar samt vid Gisle-
berga mölla Skreflinge s:n.

109. LINARIA Mill.

f Blommor i klasar.

232 L. vulgaris Mill. blad spiralsittande glatta, jemnbredt lansettlika,

oskaftade, blomskaft glest glandelhåriga, foderflikar glatta, 3 gånger
kortare än kronpipen. T\. Juli— Sept. g. blr. Stjelk upprätt enkel eller

föga grenig, nästan glatt, kronans läppar tätt hopslutna, frukt öppnande
sig med tänder i spetsen.

Förek. temligen allmänt på torra ställen. Anträffas stundom med 5-kluf-

vet regelbundet kronbräm, 2—5 sporrar samt 5 ståndare (i^ar. PeZonaj.

ff Blommor i bladvecken.

233 L. minor Desf. stjelk glandelhårig upprätt, blad smalt lan settlilca jemte
foderflikarne och blomskaften glandelhåriga. Juni— Aug. violetta

blr. med ljusgul underläpp. De nedre bladen motsatta, de öfre spiral-

sittande, kronans läppar åtskilda, frukt öppnande sig med lock.

Förek. der och nvar på åkrar i vestra delen, t. ex. vid Vrams Gunnars-
torp, Lund, mellan Lund och Dalby, Malmö; i nordöstra Skåne vid
Balsberg och Balsby.
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234 L. Elatine Desf. stjelk grenig neclliggande långhårig, hlaä äggrunda,
de öfre med spjutlih bas, blomskaft glatta. Juli, Aug. g. blr. med
viol. öfverläpp. De nedre bladen med rundad bas glest tandade, de
öfre helbräddade, blomskaft längre än blomstödjebladen, krona med
slutna läppar.

FöreJc. på åkrar i vestra delen från Landskrona till Trelleborg der och
hvar i stor ymnighet, t. ex. vid Barsebäck, Lund, Fjälige, Malmö,
Gessie, Hvellinge, Tomarp, Trelleborg m. fl. st.

110. VERONICA L.

f Blommor i klasar eller ax från bladvecken (de enskilta blomsluiften ut-

gående från grenar, som bära endast skärmfjäll).

a — Blomställningar motsatta.

235 V. Anagallis L. blad lansettUka spetsiga oskaftade, hälft stjelkomfat-

tande, glatta. '2\. Juni, Juli, bl. blr. Stjelk upprätt 4-kantig' jemte de
sågade eller någon gång helbräddade bladen glatt, blomskaft längre än
fodret och skärmbladen, ofta glest glandelhåriga.

Förek. temligen allmänt vid stränder och vattengropar.

236 V. Beccabunga L. blad ovala — aflånga trubbiga, kort skaftade glatta.

%. Maj—Aug. bl. blr. Stjelk uppstigande nästan trind, jemte de glest

sågade eller helbräddade bladen glatt, blomskaften glatta af skärmbla-
dens längd, längre än fodret.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, vid bäckar och vattengropar.

237 V. Chamcedrys L. blad nästan oskaftade rundadt äggrunda med något
hjertlik bas, håriga. %. Maj, Juni, bl. blr. Stjelk uppstigande 2-sidigt

hårig, blad grofsågade, foderflikar lansettlika, hälften längre än den
plattade omvändt hjertlika frukten.

Förek. allmänt på ängar, backar, i skogar o. s. v. Varierar stundom med
likformigt hårig stjelk, t. ex. vid Törringe (Cand. O. Nordstedt), Broby
(C. O. Hamnström).

b — Blomställningar vexelvisa (hos V. officinalis stundom motsatta).

238 V. scutellata L. blad oskaftade, smalt lansettlika, blommor i glesa kla-

sar med utspärrade blomskaft. % Maj—Juli, blåhv. blr. Stjelk gre-

nig slankig jemte bladen vanligen glatt, blad glest tandade af på undre
sidan vanligen med en glandel försedde tänder, blomskaft längre än
fodret, frukt sammantryckt urnupen, längre än fodret.

Varierar med stjelk och blad håriga.

FöreJc. allmänt på fuktiga ställen, vid bäckar, vattengropar o. s. v.

239 V. montana L. blad skaftade äggrunda med något hjertlik bas, blom-

mor i glesa klasar med upiirätta blomskaft. % Maj, Juni blåhv. blr.

Stjelk uppstigande jemte de grofsågade bladen hårig, blomskaft längre

än fodret, som är kortare än den vid basen och i spetsen urnupna, i

kanten småtandade frukten.

Förek. i södra och vestra Skånes bokskogar, i synnerhet frän södra slutt-

ningarne af Bomeleklintsåsen till Krageholm, i Möddingedalen (Dr. P.

Olsson); på norra sluttningarne mera S2:)arsamt ända till Ringsjön, t.

ex. vid Abusa, Dalby hästhage, Bcften, Vesterstad, Råröd, Bo, Lillö,

samt vid Bäringe Billinge s:n, Röstånga, Ekeröd Asks s:n, Kulla-
berg, Kulla-Gunnarstorp (Cand. G. Persson); i östra delen sällsynt, t.

ex. i skogen vid Esperöd (ej bokskog).

240 V. officinalis L. blad skaftade äggrunda, mot basen något afsmalnan-
de, blommor nästan oskaftade i axlika tätblommiga klasar. 1\. Maj,
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Juni bl. blr. Stjelk krypande uppstigande, hårig, blad håriga sågade,

foderblad kortare än den sammantryckta, urnupna och glandelhåriga

frukten.

Förek. allmänt på torra ställen.

ff Blommor utgående från öfre delen af den bladbärande stjelJcen.

a — Blommor sammanträngda till ax med blomskärm, som till formen

äro sJcarjit skilda från örtbladen.

241 V. longifolia L. blad (sällan motsatta) vanligen 3-5 i krans, lansett-

lika spetsiga, ända t(t i spetsen hvasst sågade. 1\- Juli, Aug. bl. blr.

Stjelk upprätt hårig, blad vid basen hjertlika eller rundade, nedtill dub-

belsågade, blomskaft kortare än de syllika skärmfjällen.

Förek. sällsynt i nordvestra Skåne vid Vegeholm, Höja vid Bönneån.

242 V. spicata L. blad motsatta aflångt lansettlika trubbiga, sågade med
trubbiga sågtänder, i spetsen hela. 2}. Juni, Juli, bl. bh\ Stjelk hå-

rig uppstigande eller upprätt, blad mot basen afsmalnande eller run-

dade, för öfrigt som föreg.

Var. med de nedre bladen aflångt äggrunda och deras bas rundad (var.

hybrida), med glatta blad och stjelkar (var. nitens), med kronans fli-

kar smala och vridna (var. orchidea) samt med nästan helbräddade

blad (var. subintegrifolia C O. Hamnström i bref).

Förek. temligen allmänt på torra fält och betesmarker; var. hybrida på
Torekotv-ö (H:r C. Roth), Kullaberg och Stens Hufviid; var. nitens -på

Stens Hufvud; var. orchidea vid Lackalänge (Cand. O. Nordstedt), på
Stens Hufvud; var. subintegrifolia vid Broby (Apoth. C. O. Hamn-
ström).

b — Blommor samlade mot stjelkarnes spetsar, örtbladen uppåt smånin-

gom öfvergående till skärm.

243 V. serpyllifolia L. blad ovala, nästan helbräddade glatta. % Maj-
Juli, blåhv. blr. Stjelk glatt eller glest finhårig uppstigande, nedtill

rotslående, blad glest och otydligt naggade, blommor i axlik klase,

skärm slutligen längre än fodret jemte blomskaften glest glandelhåriga,

frukt omvändt njurformig i kanten glandelhårig.

Förek. allmänt på något fuktiga ställen.

244 V. verna L. hårig, de mellersta stjelJcbladen parflikiga, blomskaft kor-

tare än skärmbladen. och © April, Maj, hl. blr. Stjelk upprätt

enkel eller vid basen grenig, upptill glandelhårig, rotblad äggrunda

skattade, skärmblad lansettlika, frukt plattad omvändt hjertlik, i spet-

sen rundadt urnupen.

Förek. temligen allmänt på torra, magra fält.

245 V. arvensis L. hårig, stjelkblad äggrunda, glest tandade, blomskaft

dubbelt kortare än skärmbladen. och April— Juni, bl. blr. Stjelk

upptill glandelhårig, vanligen grenig, upprätt eller uppstigande, de ne-

dersta bladen skattade, de öfre oskaftade, skärmblad lansettlika, frukt

omvändt hjertlik, upptill spetsigt urnupen.

Förek. allmänt på åkrar, torra backar o. s. v.

246 V. triphyllos L. glandelhårig, mellersta stjelkbladen handdelta i 3— 5,

sällan 7 flikar, blomskaft längre än skärmen. och Maj, Juni,

mörkbl. blr. Stjelk grenig, de nedersta bladen äggrunda sågade, skaf-

tade, de öfriga oskaftade, frukt glandelhårig, i spetsen rundadt urnupen,

frön pä ena sidan urhålkade, på den andra konvexa.

Förek. der och hvar på sandiga åkrar och betesmarker, i östra delen om-
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kring Ystad flerestäcles, Kåseherga, Löderup, Cimhrishamn,^ Brösarp,
Widtbl-ijfle, Christian stad vid Helgenäs (Dr. P. Olsson), Arup m. fl.

st.; i vestra delen t. ex. vid Mahnö, kring Lund flerestädes, ^Fogel-

sihig, Hardeberga, Sandby, Dalby, Vasahohn, L. Harrie, Örtofta,

Saxtorp, Ahtorj}, Krapperiips ladugård^m. fl. st.; i det inre af lan-

det sparsamt, t. ex. viå Öfvedskloster, Aby.

c _ Blommor långt åtskilda med skärm af samma form som stjelkbladen

(blom stödjeblad).

1 — Foderflikar spetsiga.

247 V. hederifolia L blad Jiandnerviga, hjertlikt rundade 3— 5 flikiga, fo-

derflikar hjertlika, blomskaft ensidigt håriga, ungefär af blomstödje-

bladens längd. Q och (») April—Juni, blåhv. blr. Stjelk grenig ned-

liggande (liksom hos alla de följ. art.), jemte bladen gleshårig, fodret

längre än kronan med utböjda sammanstötande kanter, frukt i spetsen

nästan 4-delt.

Förek. allmänt på odlade ställen, i åkrar o. s. v.

248 V. i)ersica Poir. blad fjädernerviga äggrunda, hjertlika sågade, foder-

flikar äggrundt lansettlika, blomskaft likformigt håriga, betydligt längre

än blomstödjebladen, frukt p?oifto(Z tip)2^Jwjd nervig. och Maj,

Juni. bl. blr. Rent grön, mer eller mindre hårig med grenig nedlig-

gande stjelk, krona längre än det nerviga fodret, frukt dubbelt så bred

som lång, stift framskjutande ur inskärningen på frukten.

Förek. sällsynt på odlade ställen, åkrar o. s. v. i vestra delen, t. ex. kring

Malmö flerestädes. Lund i åkrar samt på klöfveråkrar mellan Lund
och Reften, Norhviddinge, V. Tveet; i östra Skåne vid Gladsax på
åkerrenar (Stud. A. Falck).

249 "V. jiolita Fr. blad fjädernerviga äggrunda, hjertlika sågade, foderfli-

kar äggrundt lansettlika, blomskaft likformigt håriga under blomnin-

gen föga längre än blomstödjebladen, frukt uppblåst otydligt nervig.

och 0, April— Okt. bl. blr. Hela växten daggblå, föga hårig, krona

foga längre än det nerviga fodret, fruktens bredd större än längden,

stift framskjutande ur inskärningen på frukten.

Förek. allmänt på åkrar i hela vestra och södra Skånes slättbygd.

2 — Foderflikar truhbiga.

250 V. agrestis L. foderflikar aflånga på insidan glatta, otydligt nerviga.

och Maj—Okt. jjusbl. blr. med undre fliken hvit. Skiljer sig

från förog. genom rent grön och mera hårig ört samt kortare stift, som
ej utskjuter ur fruktens inskärning samt genom foderflikarne.

Var. caiycida Fr. mera glatt och spenslig, blad något köttiga, foderfli-

kar inskurna, blommor hrita.

Förek. allmänt på åkrar och odlade ställen; rar. caiycida tidigt om våren

flerestädes i södra och vestra Skåne bland hufvudformen.

251 V. opaca Fr. foderflikar spadlika, på insidan håriga. och Maj

-Okt. bl. blr. Skiljer sig från föreg. genom mörkgrön mera hårig

samt kraftigare ört och rent blå blommor.
Förek. allmänt på åkrar och odlade ställen.

111. LIMOSELLA L.

252 L. aquatica L. rotstock krypande, blomstänglar enblomstriga, kortare

än de långt skaftade aflångt spadlika helbräddade bladen, frukt klot-

rund. ^I-
Juli, Aug. hv. blr. Mycket liten glatt, krypande växt.
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Före^. allmänt jiå öfversvämmande ställen utmed hela hafskusten ; inne i

landet sällsynt, t. ex. vid Lund, Strö, Rumntorp, Isternäsct (Dr. P.

Olsson), Brohij (C O. Hamnstrum) m. fl. st.

112. ODONTITES Pers.

25.3 O. ruhra L. hlad aflångt lansettliJca sär/ade, sträfhåriga, hlommor nä-
stan oskaftade i ensidigt ax, kortare än sJcärmbladen. Juli Sept.

r. blr.

Hitoralis Fr. stjellc vanligen enlcel, hlad bredare köttiga, ax Kiiprätt.

Förck. allmänt på åkrar; Hitoralis på strandängar der och hvar såväl vid

vestra som östra hafskusten.

113. EUPHRASIA L.

254 E. officinalis L. blad äggrunda tandade, vid basen hjertlika, nedre
kronJäppen af ptip^ns längd eller längre, den öfre slutligen tillbaka-

böjd, frukt i sjyetscn itrnupen. Maj— Sept. hv. 1. blåhv. blr. med
viol. streck. Stjelk grenig med utstående grenar.

Förek. allmänt på ängar och betesmarker. Varierar mycket på olika lo-

kaler.

* E. parviftora Fr. den nedre läppen längre än pipen, frukt föga ur-

nupen.
Förck. tillsammans med föreg. i synnerhet i östra och norra delen.

255 E. gracilis Fr. blad aflångt lansettlika, tandade, skärmblad afsmal-
nande mot basen, nedre kronläppen kortare än pipen, den öfre upj)-

rätt, frukt i spetsen tvärhuggen. Q) Juli— Sept. blr. viol. sällan hv.

Stjelk enkel eller med upprätta gi-cnar.

Förek. temligen allmänt på ljungbackar och torra betesmarker, spridd öf-

ver hela provinsen.

114. RHINANTHUS L.

256 R. major Ehrh. skärmblad hrit{/ula, kronans läpjmr lika långa, pip
rak af fodrets längd, stift under märket glatt, något utskjutande ur
den öfre läpjjen. (•) Juni, Jnli, g. blr. Stjelk upprätt, vanligen brun-
fläckig, blad sträfva, oskaftade aflångt lansettlika sågade, den öfre kron-

läppens tänder aflångt äggrunda violetta.

Var. alectrolophus Poll. frön med smal hitinkant.

Förek. allmänt på ängar, i åkrar o. s. v.; var. alectrolophus vid Hörja
samt Furuhoda vid Yngsjö (Dr. P. Olsson), sannolikt mångenstädes
med hufvudarten.

257 R. minor Ehrh. skärmblad gröna, kronans öfre läpp längre än den
nedre, x>ip krökt kortare un fodret, stift under märket hårigt, inne-
slutet inom den öfre läppen. (») Juni, Juli, g. blr. Mindre, af mör-
kare färg än fijreg., stjelk grön, sällan fläckig, den öfre kronläppens
tänder korta äggrunda gula eller ljust violetta.

Förek. allmänt på magra ängar och betesmarker.

115. PEDICULARIS L.

258 P. sylvatica L. axel af första ordningen enkel upprätt, ända nedifrån
blombärande, vid roten utsändande ujJj^stigande, endast upptill blom-
bärande grenar, öfre läppen betgdligt längre än den nedre. och
2)-, Maj— Juli, r. blr. Rotblad föga utvecklade hela tandade, stjelkbladen

pardelta med inskuret tandade flikar, blommor i axlika klasar, foder-
flikar 5 i kanten håriga.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.
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259 P. palustris L. axel af första ordningen grenig af upprätta grenar,
kronläppar lika långa. (») Maj— Juli, r. blr. Blad pardelta, dess
flikar aflånga tandade af hvita uppsvällda tänder (liks. föreg. art), foder
2-delt af inskuret tandade, i kanten glatta tänder.

Förek. allmänt på samma lokaler som föreg.

116. MELAMPYRUM L.

260 M. cristatum L. blommor i å-kantiga pyramidformiga ax, skärmblad
rundadt hjertUka kamlikt tandade Iwpvikna, foder kortare än halfva
kronpipen. Juli, Aug. livitröd. blr. skärmbl. brunr. Stjelk kortliå-

rig, grenig, blad lansettlika sträfva, blomfoder nästan glatt.

Förek. der och hvar i skogsängar, buskmarker o. s. v.

261 M. arvense L blommor i cylindriska ax, skärmblad platta lansettlika

parflikade, blomfoder kortare än kronpipen. Juni, Juli, .r. blr. och
skärmblad. Stjelk jemte de lansettlika bladen sträf, blomfoder små-
ludet.

Förek. der och hvar på något sandiga åkrar, t. ex. mellan Edenryd och
Fjelkinge, Köpinge, Wä och Ölsjö Ske^^i^arslöfs s:n (Dr. P. Olsson),

jRörum, Kåseberga, Ystad, Benestad, Hörte, Jordberga, Strö, Malmö,
Grytinge, Klemenstorp (H:r C. Roth), Helsingborg m. fl. st.

262 M. nemorosum L. blommor i glesa ensidiga axlika klasar, skärmblad
skaffade äggrundt lansettlika, vid basen Jijertlika hvasstandade, foder
ullhårigt af kronpipens längd. Juli, Aug. bi'andg. blr., de öfversta

skärmbladen violetta. Stjelk och blad småludna, de sednare tydligt

skaftade äggrundt lansettlika, sträfva.

Förek. der och hvar i buskmarker, temligen allmän i östra delen, t. ex.

Munkeberg (Dr. P. Olsson), Esperöd, Mörum, Sandhammar m. fl. st.;

äfven allmän i nordvestra delen, t. ex. vid Kullen, Höganäs, Helsing-
borg, Baus, Hesslunda va. fl. st.; dessutom på många andra ställen,

såsom i Reften, Hellesta, Öfvedskloster, Alnarp m. fl. st.

263 M. ^jrrt^e»se L. blommor ensamma i bladvecken, blomstödjebladen skaf-
tade, liksom örtbladen, lansettlika, vid basen tandade, foder glatt mer
än hälften kortare än kronpipen, krona sluten. Juli, Aug. hvitg.

blr. Ort nästan glatt, blomstödjeblad gröna.

Var. purpureum, blomkrona mörkröd.
Förek. allmänt i magra skogsängar, buskmarker o. s. v. ; var. purpureum

i Vånga s:n, Breanäs Hjersås s:n.

264 M. sylvaticum L. blommor en.samma i bladvecken, blomstödjeblad nä-
stan helbräddade, foder glatt af kronpipens längd, krona öppen. (•)

Juli, Aug., brandg. blr. Nästan glatt, blomstödjebladen gröna, alla

stjelkbladen helbräddade skaftade, lansettlika.

Förek. allmänt på samma lokaler som föreg.

117. OROBANCHE L.

265 O. major L. foderblad framtill något hopvuxna, tvåklufna, något längre

än halfva kronpipen, kronans öfre läpp urnupen, ståndarsträngar
håriga. % Juli, Aug. Ijusbr. blr. Stjelk brun fjällig, småluden, blom-
mor i ax.

Förek. sällsynt, växande parasitiskt på rötterna af Centaurea Scabiosa, i.

ex. vid Esperöd, Tranås, Benestad, Malmö, Fogeisäng, Gudmundtorp
(H:r C. Roth), mellan Saxtorp och Älstorp, Belteberga (Stnå. C. Hult-

berg), Hillesborg, Tågarp, Bå; i norra delen vid Glimåkra (Pastor C.

J. Collin).

266 O. minor Sutt. foderblad åtskilda 2-klufna af kronpipens längd eller



45

längre, Jcronans öfre läpp 2-flihig, ståndarsträngar glatta eller vid ba-

sen håriga. Juli, Ijusg. blr.

Förek. på Hallands Väderö, endast en gång för många år sedan anträffad.

118. LATHR^A L

267 L. Squamaria L. stjeTk ljusröd fjällbeklädd, blommor lutande i en-

sidig, axlik klase, skärmblad i 2 rader, nedre läppen 3-flikig. 2j. April,

Maj, purpurr. blr.

Förek. här ocli der i skogar på fuktiga, skuggrika ställen på rötter af has-

sel och bok t. ex. vid Kullen, Belteberga, Bamstorp, TroUeholms möUa,
Stockamöllan Billinge s:n, mångenstädes kring Bingsjön, Oudmund-
torp, Orup, Marianenlund, KJemenstorp, Fogelsävg, Alnarp, Dalby
Msthage, Tulesbo, Öfvedskloster, Boslätt, Börringe, Krageholm, Berg-

sjöholm, Gyllebo, Esperöd, Lingenäset och Lillös lund vid Christian-

stad (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

1» Fam. I^KlVTIUUliARIK^*; Bich.

119. UTRICULARIA L.

f Bladflikar landade af borstlika tänder, sporrens längdflera gånger större

än tjockleken.

268 U. vulgaris L. blad 2—3 gånger pardelta med blåsbärande flikar, öfre

kronläppen ungefär lika lång med den nedres bas, sporre nedåt böjd.

% Juli, Aug. brandg. blr. Blad utstående åt alla sidor, i synnerhet

mot spetsen blåsbärande, klasar 5—10 blommiga, den nedre läppens

kanter tillbakaböjda, ståndarknappar förenade.

Förek. här och der i vatten, i kärr och torfmossar, t. ex. vid Lefrasjön,
Vejlesjön, Härluf, Brölloppshusen Vä s:n. Gladsax, Hagestads mosse,

Silfåkra, Hlstorp, Arrie, Bosarp, Barsebäck, Örtofta, Saxtorp, Wall-
åkra. Allerum, Kullen m. fl. st.

269 D. intermedia Hayne. blad 3-delta med upprepadt 2-delta flikar, blä-

sor på särskilta grenar, öfre läppen dubbelt längre än den nedres

bas, sporren tryckt intill den nedre läppen. 21- Juli, Aug. Ijusg. blr.

Dubbelt mindre än föreg., blad ordnade i tvänne rader, de blåsbärande

grenarne med outvecklade blad, nedre läppen nästan platt, ståndar-

knappar fria.

Förek. ej sällsynt i vatten, t. ex. vid Lund, Blinkarp Böstånga s-.n. Barn-
lösa (H:r C. Roth), Bamstorp Torrlösa s:n, V. Sallerup, Cimbrishamn,
Broby (C. O. Hamnström) m. fl. st.

ff Bladflikar helbräddade, sporren lika tjock som lång.

270 U. minor L. blad 3-delta med upprepadt 2-delta flikar, blåsbärande,
blåsor dessutom på egna bladlösa grenar, öfre läppen lika lång med
den nedres bas. 2]. Juli, blekg. blr. Mycket mindre än föreg., blad

åt alla sidor utstående, nedre läppens kanter tillbakaböjda, svalg öppet
(emedan den nedre läppens bas ej är hvalflik, såsom hos de föreg.).

Förek. temligen allmänt i vatten, t. ex. vid Broby (C. O. Hamnström),
Arup, Vejlesjön, Härlöf och Wä vid Brölloppshusen (Dr. P. Olsson),

Mellby, Hagestads mätare, Arrie och Örtofta XCanå. O. Nordstedt),

Askaröd Westerstads s:n (Dr. L. Holmström), Akersberg (Dr. S. Berg-
gi-en), V. Sallerup, Bamstorp, Blinkarp m. fl. st. ; allmännast i Göinge
härader.
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120. PINGUICULA L.

271 P. vulgaris L. hlad aflångt är/grunda tnihhiga, Idihhiga, sporre sylliJc

af kronans längd. % Maj, Juni, bl. Ijlr. Liten knappt qvartershög
glatt ört med bladen tufvade vid marken samt 1-blommiga stänglar.

Förek. allmänt på fuktiga ängar och betesmarker.

30 Fam. niIiMirr.ACK^ Vent.

121. TRIENTALIS L.

272 T. enropcca L. stjelh upptill härande 7— 9 oskaftade ovwändt äggrunda-
ovala, glatta i kanten finsågude blad, foderflikar 6—7 smala spetsiga

kortare än kronan. 1). Maj, Juni, hv. blr. Liten glatt ört med enkel

nedtill bladlös stjelk och 1— 3 hårfina enblomstriga blomskaft från de
öfre bladvecken.

Förek. allmänt i skogar på torr botten.

122. LYSIMÅCHIA L.

273 L. vulgaris L. stjelk småluden iqjprätt. "4 Juli, Aug. g. blr. Stor
växt med motsatta eller kranssittaude (3—4 i hvarje kilans) lanscttlika

blad, blommor i greniga, mycket sammansatta knippen i stjelkens spets,

ståndarsträngar hopvuxna till midten.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, stränder o. s. v.

274 L. Nummularia L. stjelk glatt nedliggande, foderflikar vid basen Jijert-

lika, äggrunda. 'Ij. Juni, Juli, g. blr. Långt krypande och rotslående

växt med vanligen enkel stjelk och motsatta rundade, vid l)asen något

hjertlika blad, blommor ensamma i bladvecken med skaft något längre

än blommorna, ståndarsträngar vid basen hopvuxna.

Förek. allmänt på fuktiga gräsbevuxna ställen i hela provinsen, undant.

furubygden.

275 L. nemorum L. stjelk glatt nedliggande eller U2)2^stigande, foderflikar

syllika. 1\. Juni, Juli, g. blr. Spädare än föreg. med vanligen grenig

stjelk och motsatta, äggrunda spetsiga blad, Ijlommor ensamma i blad-

vecken med skaft flera gånger längre än blommorna, ståndarsträn-

gar fria.

Förek. sällsynt på fuktiga skuggrika ställen, t. ex. vid Hitsahnscn på norra

sidan af BovielekUnt,_ Kärrhg ängar, Bjersjöladugärd, Hörby (Stud.

A. Olsson), Tulesbo, Öfvedskloster, Andrarum m. fl. st.

123. NAUMBURGIA Mönch.

276 N. thyrsiflora Beich. blad lansettlika stjelkowfattande, motsatta eller

3— å i krans, klasar i bladvecken.
'2J.

Juli, g. blr. Stjelk upprätt ned-

till glest, upptill tätt bladig, klasar kort skaftade i de mellersta stjelk-

bladens axiller, kortare än bladen.

Förek. vid strändcv här och der, allmän i norra dclcu samt ingalunda

sällsynt äfvcn i sydligare Skåne.

124. ANAGALLIS L.

277 A. arvensis L. blad oskaftade äggrunda— lansettlika, blomskaft mot-

satta från bladvecken, foderflikar hinnkantade. och Maj—Aug.
Liten glatt ört med hclbräddade blad och 4-kantig grenig stjelk samt

utbredda grenar, blomskaft längre än bladen, slutligen båglikt böjda,

foderflikar kortare än blomkronan.
Var. ccerulea, blommor blå.
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Förék. allmänt på åkrar, betesmarker o. s. v. ; var. ccerulea sällsynt, t.

ex. vid Lund, Fjälige, Lyngsjö, BecJcaskog, Ärkelstorp Oppmanna s:n

(H:r H. Sandberg).

125. CENTUNCULUS L.

278 C. mivimus L. stjelk vanligen grenig och neäliggande, blad äggrunda
glatta kort skaffade, blommor nästan oskaftade. Juni—Aug. hv. eller

rödl. blr. Mycket liten glatt ört med enkel upprätt eller grenig och

nedliggande stjelk och spiralsittande helbräddade blad.

Förek. på fuktiga sandiga betesmarker vid vägar o. s. v. temligen allmänt

utmed hafskusten från Torekow till Blekingska gränsen, t. ex. Kullen,

Kulla Gunnarstorp, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg. Ystad vid

Köpingeån, Nybrohusen, Stens Hufvtid, Broby (C. O. Hamnström) m.
fl. st.; äfven här och der i det inre af landet, t. ex. viå Lund, Sandby,
V. Tveet m. fl. st.

126. GLAUX L.

279 G. maritima L. blad glatta aflånga, oskaftade helbräddade, blommor
i bladvecken. Tj. Juni, Juli, r. blr. Glatt något köttig och några tum
hög växt med nedtill grenig stjelk och upprätta eller nedliggande gre-

nar, de nedre bladen trubbiga, de öfre spetsiga, blommor oskaftade.

Förek. allmänt längs hela hafskusten, stundom äfven vid åstränder, t. ex.

vid Löddeström mellan Höj och Keflinge, Höjeå, Segeä.

127. SAMOLUS L.

280 S. Valerandi L. blad glatta omvcindt äggrunda, helbräddade skaftade,

blommor i klasar, kronflikar föga längre än fodret. % Juli, Aug., hv.

blr. Qvartershög, upprätt växt med enkel eller föga grenad stjelk, de
nedersta bladen tufvade, blomskaft upptill upprätta, ofvan midten vid

skärmbladet knä1)öj da.

Förek. sällsynt på hafsstränder mellan Edenryd och Sissebäck utmed hela

kusten; lärer äfven, såvidt författaren minnes rätt, vara funnen vid iri'eZ-

linge.

128. PRIMULA L.

f Foderpiipt cylindrisk med föga märkbara nerver, blommor upprätta.

281 P. farinosa L. blad aflånga omvändt äggrunda, småsågade, på undre
sidan jemte blomskaft och foder hvitmjöligu, blomfoder föga kortare
än kronpipen. T\- Maj, Juni, rödgredel. blr. Qvartershög växt med
glatt stängel, skärmblad syllika nedtill kupiga, fodertänder nästan af

foderpipens längd.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

ff Foderpip kantig genom de starkt framträdande nerverna, blommor

hängande.

282 P. veris L. blad tvärt sammandragna till ett vingkantadt skaft, blom-

skaft korthåriga, kortare än fodret, fodertänder äggrunda, kronbräm
konkavt. % April, Maj, g. blr. Blomstängel småluden, blad på undre
sidan hvitaktiga, foder uppblåst, kronbräm kortare än i)ipen.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

283 P. elatior Jacq. blad tvärt sammandragna till ett vingkantadt skaft,

fodertänder lansettlika, kronpipens längd lika stor med det platta brä-

mets diameter. % April, Maj, blekg. blr. Blad småludna på undre
sidan, foder tryckt till kronpipen.
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Förek. sällsynt i. ek- och bokskogar, t. ex. vid Bjersjöladugård (Dr. L.

Holmström), ÖfvedsMoster, Tulesbo, Skartofta, Kullaberg; lär äfven

en gång vara tagen vid Lund.

284 P. acaulis Jacq. blad mot basen afsmalnande till ett vinyhantadtskaft,

det allmänna blomskaftet outveckladt, de enskiltu lika länga som rot-

bladen, kronbrämets diameter 2 gånger större än piltens längd. T\-

April, Maj, blekg. blr. Fodret deladt nästan till midten (hos föreg.

till en tredjedel af fodrets längd). Varierar stundom med det allm.

blomskaftet förlängdt.

Förek. sällsynt på Kullaberg i Bökebols vång, Båhagen och Gylleröd.

129. ANDROSACE L.

285 A. septentrionalis L. blad aflångt lansettlika, tandade, tufvade vid

roten, blomfoder glatt, kortare än kronan. Maj, Juni, hv. blr.

Stänglar finhåriga alltid längre än blomskaften, blad nästan glatta.

Förek. på sandfälten i hela östra Skåne från Ariip till Kåseberga temligen

allmänt.

130. HOTTONIA L.

286 H. palustris L. blad kamlikt och dubbelt pardelta med smala spetsade

flikar, blommor kransvisa, bildande en klase i toppen. T\. Juni, Juli,

hv. blr. Temligen hög växt, stängel och blomskaft upptill glandelhåriga.

Förek. allmänt i stillastående vatten, i kärr o. s. v.

31 Fam. I»I.A]¥TA«1KK^. Juss.

131. PLANTAGO L.

287 P. major L. blad nästan glatta äggrunda, ax cylindriskt, stängel fint

strimmig, kronpip glatt, frukt 8—16 fröig. 2). Juli—Okt. Ax grön-

bruna, blad långskaftade. Varierar på hafsstränder med tjockare och

mera groftandade blad, i åkrar med tunna nästan helbräddade blad och
kortare ax (var. agrestis).

Förek. allmänt på odlade ställen, åkrar, hafsstränder o. s. v.

288 P. media L. blad ovala ludna, ax aflångt slutligen cylindriskt, stän-

gel fint strimmig, kron2)ip glatt, frukt 2-fröig. %. Maj— Juli. Ax silf-

verhvita, blad kort skaftade, utbredda på marken.
Förek. allmänt på torra ställen, vid vägar q. s. v.

289 P. lanceolata L. blad lansettlika, ax äggrundt eller aflångt, stängel

fårad, kronpip glatt, frukt 2-fröig. % Maj— Juli. Blad upprätta; va-

rierar med bredare och smalare blad, klotrundt aflångt ax.

Förek. allmänt på torra ställen. På sandfält blifva stundom stängel och bla-

den nedtill hvitulliga (var. dubia), t. ex. vid Ystad, Köpingeåns ut-

lopp, Saxtorp (Stud. B. Cöster), Broby (C. O. Hamuström) m. fl. st.

290 P. maritima L. blad smala jemnbreda, köttiga glatta, ax cylindriskt,

stängel trind, kronpip hårig, frukt 2-fröig. '^. Juni, Juli. Stängel hå-

rig, l)lad vid basen ofta ulliga upprätta. Varierar med blad från smala

trådlika (var. gentilis) till breda tandade (var. dentata).

Förek. allmänt på hafsstränder och betesmarker i närheten af hafvet.

291 P. Coronopus L. blad pardelta vanligen håriga, ax cylindriskt, stängel

trind, kronpip hårig, frukt 6-fröig. Juli, Aug. Blomstänglar
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uppstigande, tilltryckt håriga, blad utbredda, fröhus 2-rummigt, hvarje
rum 2-deladt.

Förek. här och der på hafsstränder, allmännast på vestra kusten, sällsynt

på den östra, t. ex. vid Cimhrishamn, Edenryd (Hr C. Roth).

132. LITORELLA L.

292 L. lacasiris L. blad smala sylUlca, de nedersta slidlika, stängel 1-

hlomstrig. % Juli, Aug. Liten, ett par tum hög växt med bladen ned-
till tufvade, $ blommor i bladvecken vanligen 2.

Förek. vid stränder af insjöar och åar samt vid hafsstränder, ingalunda
sällsjTit, fast ofta förbisedd, t. ex. vid Ousbysjön, Christianstad vid

Helgeå, Tydingesjö Broby s:n (Dr. P. Olsson), Bosarps sjö Heglinge
$:n, Ringsjön, Börringesjö, Heckeherga sjö, Krngehohns sjö (Lektor
A. L. Grönvall), Snogeliohns sjö, Fogelsång vid bäcken (H:r C. Roth);
länss hela hafskusten ganska allmän.

82 Fam. l»IiUI»fBAttlMK^E Jtiss.

133. STATICE L.

293 S. Behen Drey. stängel nästan trind, blomställningens smågrenar un-
der hlomningen iitböjda med tätt sittande blommor, skärmfjäll spetsigaj,

de nedersta på smågrenarne tomma. 1\. Aug. Sept. Ijusbl. blr. Blad
omvändt äggrunda vanligen trubbiga med udd, med otydliga sidonerver,
skärmfjäll kantade af en hvit hinnkant.

Förek. sällsynt vå vestra kusten, t. ex. vid Hvellinge, Hököpinge, Gessie,

Barsebäck, mellan Landskrona och Helsingborg, Kullen, Hjernarp
m. fl. st.

294 S. bahusiensis Fr. stängel kantig, blomställningens smågrenar under
blomningen upprätta, med åtskilda blommor, skärmfjäll trubbiga, alla

blombärande. T\. Aug. Sept. Ijusbl. blr. Blad vanligen spetsade med
udd, sidonerver tydliga (sådant har jag alltid funnit förhållandet vara
med de talrika exemplar, jag undersökt; andra uppgifva sidonerverna
hos denna art vara otydliga, hos förra tydliga), skärmfjällens hinnkant
rödaktig.

Förek. sparsamt på Torekoioö norra sidan.

134. ARMERIA Willd.

295 A. elongata Koch. stängel glatt, de yttersta (3—4) holkbladen med ut-

löpande medelnerv, foder mellan de upphöjda håriga nerverna glatt.

% Juni, Juli, r. blr. Blad trådsmala, många gånger kortare än blom-
stängeln, kronblad i spetsen rundade eller svagt urnupna.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker i synnerhet i närheten af

bafskusterna ; i det inre af landet der och hvar, t. ex. vid Skabersjö,
Ask, Allerup, Lemeströ, Odersberga, Söfdeborg, Ekeröd, Mansdala
(Dr. P. Olsson), Broby (C. O. Hamnström) m. fl. st.

296 A. maritima W. stängel vanligen hårig, alla holkbladen rundade, trubbiga,

foder öfverullt hårigt. % Juni, Juli, r. bin Blomstänglar kortare än
hos föreg., sällan öfver dubbelt längre än bladen, kronblad urnupna.

Förek. temligen allmänt på strandängar längs hela kusten, allmännast på
den vestra; går äfven stundom in i landet t. ex. på Konikmarken '/,

mil från Lund (Stud. A. Falck),
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33 Fam. COniVK^ BC.

135. CORNUS L.

297 C. siiecica L. stjeTk örtartad, blad osJcaftade äggrunda, blommor i en-
kel lixifvudlik flock, omgifna af ett å-hJadigt färgadt svepe. 1\. Juni,
Juli, svartr. blr. Skärmblad hvita, dubbelt större än blomställningen,
stenfrukter röda.

Förek. här och der på fuktiga ställen i skogsmarker, i synnerhet i norra
delen, t. ex. ÖrkeVjunga, Eljalt Röke s:n, Broby (C. O. Hamnström),
Hörja flerestädes (Dr. P. Olsson), Ousby, Blekmåsa, Loushids s:n mel-
lan Stocklmlt och KiUeberg (Dr. P. Olsson), söder om Torekow, Kul-
len, FarhuU mellan Allerum och Pålsju, Ö. Ljungby (Hrr C. P»,oth),

mellan Bosarp och Billaskog, Skäralid, Blinkarp, n. Hulturp, Halla-
röd, mellan Stockamöllan Billinge s:n och Uggleskrik, Höörs s:n vid
stenbrotten. Långstorp (Dr. S. Berggren), Magiasäte, Westerstad i

skogarne ymnig (Dr. L. Holmström) m. fl. st.

298 C. sanguinea L. buske, blad skaftade äggrunda, blommor i grenigt
knippe utan svepe. t> Juni, Juli, hv. blr. Grenar under hösten och
vintern röda, årsskotten tilltryckt håriga, blad helbräddade småhåriga,
stenfrukter svai^tblå.

Förek. i busksnår här och der, t. ex. vid Ij. Lindholmen (H:r C. Roth),
Charlottenlund på hafsstranden. Benestad, Gladsax, Cimbrishamn,
Tjörndala, Esperöd, Dalby hästhage, Fogelsång, Skarhult vid Hunds-
äng, Trolleholm, Belteberga, Wallåkra, Hillesborg, Bjersgård, Lillö

vid Christianstad, Qverlöf, Torsebro, Hanaskog (Dr. P. Olsson), Hö-
karöd Qtiiinge s:n m. fl. st.

34 Fam. Cl^IiJlSTItllVK.V: B. Br.

136. EVONYMUS L.

299 E. eicrop(sus L. grenar å-kantiga, blad äggrunda lansettlika småså-
gade, glatta, blommor å-taliga, frukt trubbkantig. t> Juni, Juli, gröng.

blr. Frukt rosenröd, frömanteln, som helt och hållet omgifver fröet,

orangefärgad.

Förek. här och der i skogar och busksnår, t. ex. vid Charlottenlund, Kra-
geholm, Delperöd Röfums s:n, Esperöd, Dalby hästhage, Reften, Lands-
krona flerestädes. Skäralid, Mansdala, Balsberg och Thorseke Ijelke-

stads s:n (Dr. P. Olsson), Broby (C. O. Hamnström) m. fl. st.

35 Fam. JtRAIilACKiE Juss.

137. HEDERA L.

300 H. Helix L. de blombärande grenarnes blad äggrunda spetsade hel-

bräddade, de öfriga handdelta i 3— 5 flikar, blomskaft håriga. t> Sept.

Okt. gr. blr. Stam klängande, fästande sig genom luftrötter vid mu-
rar och stammar eller krypande, blad glatta, bär först mognande på
våren, svarta.

Förek allmänt i skogar, på berg, klippor o. s. v.; blommar mångenstädes,

t. ex. på Hallandsås, Söderåsen, Oppmanna, Öfvedskloster (Dr. L.

Holmström), Esperöd, Gladsax hallar m. fl. st.



51

36 Fara. IJjIVIBKIiEilFeR^V: Juss.

138. CONIUM L.

301 C. maculatum L. sfjelJc glatt fårad, blad glatta, de nedre 3, de öfre

2 gånger parhladiga med j^cirjiikiga lansettli/ca småblad. C-j (V) Juli,

Aug. liv. blr. Stjelk nedtill vanligen rödfläckig, det allmänna svepet

af 6— 7, det enskilta af 3—4 nedböjda äggrundt lansettlika glatta blad.

FöreJc. ej sällsjait på odlade ställen vid gårdar, byar o. s. v.

139. MYRRHIS Scop.

302 M. oiorata Scop. stjelk fårad, nedtill Tcorthårig, blad mjuhhåriga 2
gånger purbladiga, småblad pardelta med landadeflikar. % Juni, Juli,

hv. blr. Starkt luktande ört, flock af 6— 10, slutligen upprätta strålar,

det enskilta svepets blad 5—7, smalt lansettlika hårbräddade, slutligen

nedböjda, frukt brun glänsande dubbelt längre än småstrålarne.

Förek. temligen allmänt förvildad på odlade ställen, gamla trädgårdar o.

s. v.; stundom mera vildt växande t. ex. i Pinelierna vid Gudmund-
torp, i busksnår vid Benestad, i åkrar vid Hörups kyrka, på vägkan-
ter \ad Bingelikors Skepparslöfs s:n (Dr. P. Olsson).

140. CHiEROPHYLLUM L.

303 C. temulum L. stjelk sträfhårig, blad dubbelt parbladiga med parfli-

kiga småblad, det enskilta svepets blad 5—8 lansettlika hårbräddade.
och Juni, Juli, hv. blr. Blomflock af 6—12 strålar, kronblad

glatta.

Förek. allmänt på torra ställen i skogar, busksnår o. s. v.

141. CEREFOLIUM Hall

304 C. sativum Bess. stjelk strimmig, ofvan fästpunkterna hårig, blad nä-

stan glatta 2—3 gånger parbladiga med ovala inskurna småblad, det

enskilta svepet af 2—3 åt en sida ställda blad. Maj, Juni, hv. blr.

Flockar dels ifrån sidorna nästan oskaftade och motsatta bladen, dels

i toppen skaftade, flockstrålar lika höga, 3—5, småhåriga, frukt svart

glänsande.
Förek. sparsamt förvildad på odlade ställen vid städer, byar o. s. v., t.

ex. vid Krapperup, Helsingborg, Lund, mellan Kronotor}) och Kalinan
nära Malmö, Malmö mot slottet, Limhamn, Cimbrishamn.

305 C. sylvestre Bess. stjelk fårad, upptill glatt, blad 2—3 gånger parbla-

diga, småblad parklufna med hårbräddade flikar, det enskilta svex>et

af 5 kransställda blad. '21 Maj, Juni, hv. blr. Flockar i toppen långt

skaftade, flockstrålar 8—16, glatta något olikstora.

Förek. allmänt i skogar, vid vägar, på ängar o. s. v.

142. ANTHRISCUS Pers.

306 A. vulgaris Pers. stjelk fårad glatt, blad håriga 3 gånger parbladiga
med parklufna småblad. Maj, Juni, hv. blr. Flockar af 3— 6sti'å-

lar, kort skaftade motsatta bladen, småbladens flikar trubbiga med udd.

Förek. här och der på odlade ställen, åkrar o s. v. i synnei^het längs

vestkusten, t. ex. vid Helsingborg, Landskrona, Lund, Lomma, Mal-
mö, Hököpinge, Skanör m. fl. st. ; i östra delen t. ex. vid Ystad, Cim-

brishamn, Härlöf och Christianstad (Dr. P. Olsson).

143. TORILIS Adans.

307 T. Anthriscus Chnel. sträfhårig, blad dubbelt parbladiga med afiånga

parklufna småblad. och Juni, Juli, rödl. blr. Blomflock af

4*
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5—12 strålar, allmänna svepet 5-bladigt, det cnskiltas blad talrika af
blomskaftens längd.

Förek. allmänt på torra ställen, i busksnår, vid vägar o. s. v.

144. DAUCUS L.

308 D. Carola L. stjeVc sträfhårig, hlaä håriga 2 gånger jxirhladiga med
parkliifna småhlacl, floclcens strålar vidfriiJctmognadcn savinutndrngna.

och (») Juli, Aug. liv. blr. Stjelk fårad, flockens strålar talrika

af de allmänna svepebladens längd, aftagande i längd mot medel-
punkten.

Förek. allmänt på torra ställen, åkerrenar, vid vägar o. s. v.

145. LASERPITIUM L.

309 11. latifolivm L. stjelk glatt, ilad 2—3 gånger parhladiga med ägg-
runda trubbiga, vid basen snedt hjertlika sågade småblad, Jlorkens

strålar på insidan strufhåriga. % Juli, Aug. liv. blr. Blad blågröna",

vanligen glatta, med från sidorna sammantryckta bladskaft, flockens

strålar talrika (30— 50), allmänna svepebladen talrika jemnbreda spetsi-

ga, de enskiUa syllika, fruktens vingkanter ofta krusiga.

Förek. sällsynt på skogsbackar, i synnerhet i nordöstra Skåne, t. ex. nära

Ousbysjön vid Göthabäck (Dr. C. Gosselman), mellan Arup och Krogs-
torp, Vidriksberg Ifvetofta s:n, Sissesjö, Mansdala Vä s:n, Köpinge
stamp (Dr. P. Olsson); äfven uppgifven för Vemmerlöf.

146. HERACLEUM L.

310 H. Sphondylinm L. kronblad omvändt hjertlika, treklufna med inböjd

melkuiflik, fruktämne småhtdet, frukt tunglikt aflång, i sjietsen trub-

big. % Juni— Aug. hv. eller rödl. blr. Stjelk sträfhårig fårad, blad
sträfhåriga 1— 2 gånger parbladiga, flockens strålar 15— 30, de yttre

blommorna något större, delfrukter med tvänne öfver midten nående,
klubblika oljekanaler på insidan samt med talrika trådsmala på den
yttre.

Var elegans Koch, bladflikar smalt lansettlika, långt tillspetsade.

Förek. allmänt på torra ängar, vid vägkanter o. s. v.; var. elegans mera
sällsynt, t. ex. vid Esperöd.

311 H. sihiricum L. kronblad äggrundt lansettlika, mot spetsen helt och

hållet inböjda, fruktämne nästan glatt, frukt nästan omvändt hjertlik,

i spetsen djupt urnupen. '2J- Juni—Aug. gröng. blr. Alla blommorna
i flocken lika stora, delfrukter med tvänne klubblika, vanligen knappt
till midten nående oljekanaler på den inre samt 2—4 klubblika på den
yttre sidan.

Förek. tillsammans med föreg. t. ex. vid Reften, vid vägen mellan Lund
och Hurfva, vid Broby (C. O. Hamnström); sannolikt flerestädes, fast

förblandad med föreg.

147. PASTINACA L.

312 P. satira L. stjelk kantig fårad, blad enkelt parbladiga af 4 par ägg-

rundt lansettlika inskurna sågade småblad. (») Juli, Aug. g. blr.

Stjelk glatt, blad glatta eller på undre sidan glest småludna, blomfloc-

kar af 8—10 olika långa strålar, den centrala blomflocken, liksom dess

frukter, störst.

\ar. silrestris, blad på båda sidor småludna.
Förek. allmänt vid vägar, på odlade ställen o. s. v. öfver hela slättbygden

;

var. silvestris vid Malmö, mellan Kronotorp och Malmö, Lomma.
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148. LEVISTICUM Koch.

313 L. officinale Koch. stjelk trind strimmig, de nedre bladen dubbelt, de
öfre enkelt loarbladiga med omvändt äggrunda småblad. % Juli, Aug.
blekg. blr.

Förek. häi* och der förvildad på odlade ställen, i gamla trädgårdar o. s. v.

149. ANGELICA L.

311 A. silrestris L. stjelJc strimmig, upptill jemte jiocJcstrålarne mjöligt
småhtden, bladskaft kÖlade, frukt bredt vingkantad, frö sammanhän-
gande med fruktväggen. Juli, Aug. hv. blr. Blad 2—3 dubbelt
parbladiga med stora uppblåsta bladslidor, under blekgröna, nästan
glatta, småblad äggrundt lansettlika sågade, småflockar klotrunda.

Förek. allmänt i kärr, vid bäckar o. s. v.

315 A. litoralis Fr. stjelk fårad upptill jemte flockstrålarne småludna,
bladskaft nästan trinda, fruktens åsar höga, något trubbiga, fröfritt.

Juli, Aug. blekg. blr. Blad 2—3 gånger parbladiga med ägg-
runda, grofsågade småblad, de enskilta blomflockarne tätblommiga, klot-

formiga, stjelk ofta rödaktig.

Förek. vid bäckar sällsynt, t. ex. i östra Skåne vid Ferlöfsholm och Vidt-

sköfle, i vestra nära Malmö vid Uosenlund och Heleneholm.

150. PEUCEDANUM L.

316 P. Oreoselinum Mönch. stjelk trind strimmig, bladskaftets grenar rät-

vinkligt utstående eller tillbakaböjda, svepeblad örtartade. 2). Juli,

Aug. hv. blr. Glatt, flock af 10—20 strålar, frukt med rund omkrets,
urnupen, blad 2—3 gånger parbladiga med vigglika aflånga, inskurna
småblad.

Förek. på torra grusiga betesmarker, temligen allmän i östra kuststräckan
från Stens Hufvud till Ystad, t. ex. vid Börum, Vik, Tjörndala, Cim-
brishamn, Sandhammar, Nybrohusen, Ystad, Svarte, Hörte och Espö
(Doc. E. Tegnér); dessutom i det inre af landet här och der, t. ex. vid
Ramsåsa, Benestad, Spjutstorp nåra Onslunda (Dr. P. Olsson), Andra-
rum, Öfrahy, Tågrå, Sjöbo och Illstorp (H:r C. Roth), Öfvedskloster,
Weberöd, v. Tveet, Sularp nära Lund, Skabersjö m. fl. st.

317 P. palustre Mönch. stjelk kantig strimmig, bladskaftets grenar fram-
åtrigtade, svepeblad hinnkantade. % Juli, Ang. hv. blr. Glatt, flock

af 20-30 strålar, frukt äggrund urnupen, blad 3—4 gånger parbladiga
med aflånga hela eller flikiga småblad.

Förek. allmänt på fuktiga skogsängar.

151. SELINUM L.

318 S. Carvifolia L. stjelk upphöjdt kantig fårad, bladslidor mycket korta,

småbladen hela (rfiånga eller flikiga. % Juli, Aug. hv. blr. Glatt,

stjelkens kanter hinnaktiga, blad 3 gånger parbladiga, flock af 6—15,
på insidan håriga strålar, frukt äggrund.

Förek. ej sällsynt på fuktiga skogsängar.

152. SILAUS Bess.

319 S. pratensis Bess. stnåblad aflånga hela eller 2S flikiga, helbräd-
dade, det allmänna svepet 1—2-bladigt, frukt a/lång 2). Juli, Aug.
blekg. blr. Stjelk nedtill trind, upptill kantig, blad 3 gånger parbla-
diga, flock af 12—15 glatta strålar.

Förek. sällsynt i södra delen på torra skogsängar, pilvallar o. s. v. vid
Malmö nära Rosenlund, Hörte och Almaröd.
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153. HALOSCIAS Fr.

320 H. scoticum Fr. glatt, stjelk trind strimmig, blad 2 gånger pnrhladig

a

med snedt omvändt äggrunda, insJcurna och tandade småblad. 1\. Juli,

hv. blr. Fotshög ört med glänsande blad och nedtill rödaktig stjelk.

Förek. sällsynt i nordvestra delen på hafsstränder, t. ex. vid Knllaberg,

Hallavara Hotffs s:n (Stud. J. Jönsson), Torekoiv i planteringen, Hal-
latids Väderö (H:r C. Roth).

154. LIBANOTIS Crants.

321 L. montana All. stjelk Jwasskantig fårad, isynnerhet upptill smålu-
den, blad dubbelt parbladiga med äggrunda—aflånga, parflikiga små-
blad. Juli, Aug. hv. eller rödl. blr. De nedersta småbladen

på bladskaftets grenar korsvis ställda kring bladskaftet af första ord-

ningen, blomflockar tätblommiga af ända till 40 småludna, fårade strå-

lar, frukt äggrund småluden.
Förek. sällsynt på torra ängsbackar vid Ofvedskloster (i sednare tider ej

återfunnen).

155. ^THUSA L.

322 M. Cyna2num L. stjelk glatt fårad, blad glatta, 2—3 gånger pardelta
med parflikiga småblad. Juli— Okt. hv. blr. Flock af 5— 10-strini-

miga strålar, småflockarnes yttre strålar längre än frukten, det enskilta

svepets blad 3, ensidiga nedböjda.

Förek. allmänt på odlade ställen, i åkrar o. s. v.

156. OENANTHE L.

323 CE. fistulosa L. stjelk och blomskaft uppsvällda pipiga, de yttre blom-

morna i flocken större långt skaftade, de inre nästan oskaftade, stift

längre än frukten. 2}. Juli, Aug. hv. eller rödl. blr. Stjelk nedtill ut-

sändande birötter och långa grenskott från bladvecken, blad långt skaf-

tade, rotbladen dubbelt parbladiga med breda hela eller 3-flikiga små-
blad eller utan bladskifva, den terminala flocken 3-strålig med uppblå-

sta strålar och de inre blommorna fertila, sidoflockarne 3— 7-stråliga

med smala strålar och sterila blommor, fruktflockar tätt sammanpac-
kade, borstiga af de långa stiften.

Förek. allmänt på fuktiga ställen vid stränderna af åar och bäckar, utbredd
öfver hela provinsen, med undantag af furubygden.

324 CE. Phellandrium L. blomskaft ej uppsvällda, alla blommorna skaf-

tade lika stora, stift kortare än frukten. och Juli, Aug.

hv. blr. Stjelk nedtill uppblåst, de nedersta (nedsänkta) bladen hårfint

delade, de öfriga 2—3 dubbelt parbladiga med omvändt äggrunda hela

eller flikiga småblad, alla flockarne likformiga, kort skaftade, motsatta

bladen.

Förek. allmänt i vatten med dybotten, såsom i åar, dammar, torfgrafvar

o. s. v.

157. CICUTA L.

325 C. virosa L. glatt, bladskaft trinda ihåliga, blad 3 gånger parbladiga

med lansettlika hvasst sågade småblad. % Juli, Aug. hv. blr. Flockar

10— 15-stråliga, den terminala kortare än sidoflockarne, allmänna svepet

O eller 7—8 bladigt, dess blad, liksom det enskilta svepets, smala syllika.

Förek. här och der vid åar, bäckar och vattengropar, t. ex. vid Broby
(C. O. Hamnström), Christianstad, Yngsjö, Köpingeåns gamla fåra,

Lindholmen (Cand. O. Nordstedt), Gärdsjöholm, Sjöriip, Börringe,

Silfåkra, Ö. Gårdstånga, Höör (Dr. S. Berggren), Saxtorp, Kalmar

e

mölla, Helsingborg i Fredriksdals park, Bösjöholm m. fl. st.
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158. APIUM L.

326 A. graveolens L. glatt, stjelJc fårad, de nedre bladen enkelt parhla-

diga med breda vigglika, insJcurna sågade sviåblad, de öfre 3-fingrade.

Juli— Sept. liv. blr. Flockar kort skaftacle af 6—12 strålar, ört

starkt luktande.

FöreJc. sällsynt vid liafsstränder i synnerhet i gi"opar på vestkusten,t. ex. vid

Kabusa, mellan Gessie och Hvellinge, Malmö, Landskrona; äfven an-

gifven för Christianstad.

159. ^GOPODIUM L.

327 JE. Podagraria L. glatt, blad dubbelt parbladiga med äggrunda så-

gade småblad, de öfversta stjeUcbladen S-fingrade. 2). Juni, Juli, hv.

blr. Blomflockar af 10—20 på insidan sträfva strålar, den tei-minalaaf

fertila, sidoflockarne af sterila blommor.
Var. cordifoUmn, alla bladen 3-fingrade af bredt ovala trubbiga, vid
basen snedt hjertlika småblad.

Förek. allmänt på något fuktiga ställen i skogar, bland busksnår o. s. v.;

tar. cordifolium vid Öfvedskloster i Blommeröds skog (Dr. L. Holm-
ström).

160. CARUM L.

328 C. Carvi L. glatt, blad dubbelt parbladiga med småbladen delta i smala
spetsiga flikar, de nedersta småbladen korsvis ställda kring bladskaf-

tet. Maj, Juni, hv. blr. Blomflockai af 8— 16 glatta strålar, de
nedersta bladen skaftade, de öfversta oskaftade.

Förek. temligen allmänt på torra ängar och betesmarker.

161. PIMPINELLA L.

329 P. magna L. stjelk kantig fårad, blad enkelt parbladiga, de nedersta
med äggriindt lansettlika spetsiga småblad, stift längre än fruktämnet.
1\- Juli, Aug. hv. blr. De öfversta stjelkbladen med lansettlika sågade
småblad ; de nedersta småbladen stundom pardelta (var. dissecta).

Förek. på torra skogsängar här och der i vestra Skåne, t. ex. på Hallands-
ås, Kullaberg, Helsingborg, Bosarp, mellan Mörarp och lYigarp, mel-
lan Vallåkra och Ottarp, Saxtorp, Löddesborg, Fastor}), mellan Bröd-
åkra och Östraby, Hundsäng vid Skarlmlt, Beften, Linneberga skog,

Heckeberga, Möllevången m. fl. st.

330 P. Saxifraga L stjelk trind strimmig, blad enkelt parbladiga, de ne-

dersta med rundade trubbiga småblad, stift kortare än fruktämnet.
2). Juli, Aug. hv. blr. Glatt eller småluden, stjelk på den öfre tre-

flerdedelen endast bärande bladslidor med inga eller några få smala
jemnbreda helbräddade småblad; rotbladens småblad stundom pardelta

(var. dissecta).

Var. nigra W. småluden, rot innehållande en svartblå mjölksaft.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker; var. nigra på backarne
söder om Malmö vid Limhamn, Hököpinge m. fl. st.

162. FALCARIA Höst.
I

331 F. Rivini Höst. glatt blågrön, blad läderartade trefingrade med i spet-

2—3 delta eller hela, hvasst sågade, långa jemnbreda småblad. (»)
Aug. Sept. hv. blr. Stjelk mycket grenig, trind och strimmig, blom-
flock af 12—15 späda strålar, bladens sågtänder hvita, broskartade.

Förek. sällsynt på åkerrenar vid Glemminge, der dess växeplats på sed-
nare åren genom odling blifvit mycket inskränkt.
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163. SIUM L.

332 S. latifolium L. stjelk kantig fårad, de öfre bladens småblad jemn-
breda smalt lansettlika hela, hvasst och jcmnt sågade. T\- Juli, Aug.
hv. blr. Glatt, de nedre bladen 2—3 gånger parbladiga med smala
jemnbreda småblad samt trinda uppsvällda skaft, de öfre bladen enkelt

parbladiga oskaftade, flockar af talrika strålar och lansettlika ofta lan-

dade svej)eblad, långt skaftade, de nedre motsatta bladen.

Förelc. allmänt i kärr, på stränder af åar och bäckar o. s. v.

333 S. angustifoliuvi L. stjelk trind strimmtg, de öfre bladens småblad
äggrimät lansettlika, nedtill flikade, ojcmnt sågade. 1\. Juli, Aug. hv.

blr. Glatt, blad enkelt parbladiga, de nedre skaftade af trinda skaft

samt med talrikare äggrunda, ofta trubbiga småblad, de öfre oskaftade,

flockar af 10 -15 strålar med ofta flikiga svepeblad, kort skaftade, mot-
satta bladen.

Förek. nästan allmännare än foreg. i kärr, vid åar, bäckar o s. v. öfver

hela provinsen, med undantag af furubygden.

164. HELOSCIADIUM Koch.

334 H. inundatitm Koch. glatt, de nedersta bladen dubbelt parbladiga med
syllika småblad, de öfre enkelt parbladiga med vigglika ofta trefliJciga

småblad. 2|. Juni—Aug. hv. blr. Stjelk långsträckt, grenig, nedtill

flytande eller krypande, flockar skaftade, motsatta bladen, af 2— 3

strålar.

Förek. här och der på öfversvämmade ställen, t. ex. vid Torekoiv, Engel-
holm, ^Landskrona, Maglaröds mad Stenestads s:n, Onshy, Fkastiga
och Akersberg Höörs s:n (Dr. S. Berggren), Lund, V. Tveet, Boslått,

St. Hammar, Skanörs ljung, Ystad, Krageholmssjön, Benestad. Smeds-
torp (Dr. P. Olsson), Steits Hufvud, Maglahult, på Linderödsäsen,
Christianstad flerestädes, Arup, Broby (C. O. Hamnström) m. fl. st.

165. BUPLEURUM L.

335 B. temiissimum L. blad (fyllodier) glatta, styfva, smalt lansettlika

s])etsiga, flockar dels terminala 3-stråliga dels i bladvecken hvfvud-
lika. Q Juli, Aug. g. blr. Stjelk styf vanligen grenig, nedliggande
eller uppstigande glatt, frukt grynprickig.

Förek. pä sandiga betesmarker här och der längs vestra kusten från Lands-
krona till Skanör, t. ex. vid Landskrona, Lomma, Malmö, mellan Ges-
sie och Hvellinge, Skanör m. fl-, st., i södra delen vid Ystad; äfven nå-

gongång i det inre af landet i åkrar, t. ex. vid Trolleberg, Fogelsång.

166. SANICULA L.

336 S. eiiropcca L. glatt, rotblad skaftade handdelta med inskurna sågade

flikar, stjelk bladlös eller med ett och annat oskaftadt blad. '4 Maj,

Juni, hv. eller rödl. blr. Blomflockar af 2— 8 olikstora strålar, enskilta

flockar hufvudlika, blommor polygama, ^ blommor skaftade, ? blom-
mor nästan oskaftade.

Förek. temligen allmänt i lundar.

167. HYDROCOTYLE L.

337 H. vulgaris L. stjelk krypande, blad långt skaftade sköldlika naggade,
längre än blomskaften. % Juli, Aug. rödl. blr. Späd krypande växt
med små skaftade blomhufvud från bladvecken.

Förek. temligen allmänt i kärr, vid stränder o. s. v.
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168. ERYNGIUM L.

338 E. maritimum L. blad läderaktiga handdelta tandade af taggbärande

tänder, blomhufvud sJcaftade, omgifna af 4-6 taggiga svepeblad. T\-

Juli, Aug. bl. Ijlr. Glatt blågröii tistellik ört, skärmblad mellan blom-

morna 3-klufna, de innersta stundom hela.

Förek. här och der på sandiga hafsstränder såväl på vestra, som östra ku-

sten, t. ex. vid Båstad (Stud. J. Jönsson), mellan Krapperiip och Hö-
ganäs, från Kulla Gunnarstorp till Helsingborg, Mydebäck, mellan

Vallaåran och Lundåkra, Önnerup, Xow(w« samt deremellan och Jf«?-

vw, Bäste, mellan Abekås och Hörte, mellan Ystad och Sandhanimar
flerestädes, Cimbrishamn, Vik, Hvitemölla, Baflunda, Yngsjö, Ähus
m. fl. st.

3 7 Fam. AROILK/K E Mey.

169. ADOXA L.

339 A. Moschatellina L. glatt, rotstock krypande fjällig, blombärande gre-

nar med två motsatta blad, rotblad dubbelt, stjelkblad enkelt 3-fing-

rade med inskurna småblad. Ij. April, Maj, grönhv. blr. Späd ljus-

grön upprätt, starkt moschus luktande ört.

Förek. allmänt på fuktiga skuggrika ställen i skogar.

2 8 Fam. ACERIMK.*: DC.

170. ACER L.

340 A. Pseudoplatanus L. blad under hvitaktiga med trubbtandade spet-

siga flikar, blommor i hängande småluden klase, fruktämne småludet.

^ gr. blr. Maj. Blad handdelta med spetsiga inskärningar, utveck-

lande sig före blommorna, ståndarsträngar vid basen håriga, dubbelt

längre än kronan, frukt med vid basen afsmalnande \angkanter och
uppsvällda frögömmen.

Förek. allmänt planterad. \

341 A. platanoides L. blad gröna med hvasstandade, spetsiga flikar, blom-
mor i glatta qvastar, fruktämne glatt f> Maj, gr. blr. Blad hand-
klufna med rundade inskärningar, utvecklande sig samtidigt med blom-
morna, ståndarsträngar glatta af kronans längd, frukt med jemnbreda
vingkanter och plattade frögömmen.

Förek. allmänt i löfskogar och parker.

342 A. campestre L. blad med trubbiga, 2—3 klufna flikar, blommor i

srnåhidna qvastar, fruktämne småhidet. t» Maj, gr. blr. Blad hand-
delta med spetsiga inskärningar, utvecklande sig före blommorna, på
öfre sidan mörkgröna, under blekare småludna, ståndarsträngar glatta,

frukt med jemnbreda horisontalt utstående vingkanter och uppsvällda,
småludna frögömmen.

Förek. sällsynt i skogar i sydvestra Skåne, t. ex. på Nafvcrbacken vid

Brännemölla Svedala s:n, i skogen vid L. Lindholmen (H:r C. Roth).
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171. ^SCULUS L.

343 M. Hippocastamim L. blad vanligen 7-fingrade med omvändt äggrun-
da, dubbelsågade småblad, blommor i upprätta klasar. % Maj, Juni,

hv. blr.

Förek. allmänt planterad.

39 Fam. RESKOACK^ DC.

172. RESEDA L.

344 R. Luteola L. blad oskaftade aflcmga helbräddade, blommor kort skaf-

fade i förlängda tätblommiga klasar, blomhylle å-taligt. © (») Juli,

Aug. blekg. blr. Temligen hög, ofta grenig ört med upprätta grenar.

Förek. här och der på sandiga ställen, t. ex. vid Helsingborg, från Glums-

löf till Helsingborg, Landskrona, mellan Heljarp och Saxtorp, Lund
flerestädes, Malmö, Ystad, Gladsax, Jerrestads mölla, Cimbrishamn,
Nymö, Ähiis m. fl. st.

J2. lutea L. och B. alba L. förekomma någongång förvildade, den förra

t. ex. vid Trelleborg, den sednare vid Helsingborg på hafsstranden, vid

Christianstad vid vägen till skjutbanan (Dr. P. Olsson).

30 Fam. HIYMPH^^ACK^l DC.

173. NYMPH^A L.

345 N. alba L. blad flytande rundade med djup inskärning vid basen,

bladskaft trinda, de yttre kronbladen af fodrets längd. % Juli, Aug.
hv. blr.

Var. minor, blad och blommor dubbelt mindre.

Förek. allmänt i insjöar och åar; var. minor i Götlia bäck nära Ousby,

i Båbelöfs-sjön?

174. NUPHAR, Sm.

346 N. luteum Sm. blad rnndadt aflånga, vid basen inskurna, långt skaf-

fade af upptill trekantiga skaft, kronblad mycket kortare än fodret,

ståndarknappar jemnbreda, märke helbräddadt 10—30 stråligt af strå-

lar, som ej nå till kanten. % Juni—Aug. g. blr.

Förek. allmänt i åar, bäckar och insjöar.

31 ItATWUlirClIIjACK^ Juss.

175. RANUNCULUS L.

f Blad hela.

347 R. Lingua L. stjelk upprätt, blad lansettlika spetsiga, blomskaft släta,

frukter sammantryckta, med utdraget spröt. % Juli, Aug. g. blr.

Stjelk trind, nedtill utsändande grcnskott, hela växten betydligt högre

och gröfre än följ.

Förek. allmänt vid åar, insjöar, i kärr o. s. v.
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348 R. Flammula L. stjelk uppstigande, blad lansettlika jemnhreda, trub-

bade, blomskaft reflade, frukter uppblåsta aflånga tned kort rakt spröt,

% Juni—Aug. g. blr. Stjelk kantig utan greiiskott.

Förek. allmänt i kärr.

349 R. reptans L. stjelk nedliggande och rotslående med båglikt böjda stän-

gelleder, blad trådsmala, frukter rundadt aflånga med krökt spröt. %
Juli, Aug. g. blr. Nära beslägtad med föregående och betraktas af de
flesta som varietet af denna.

Förek. här och der på sandiga stränder, t. ex. vid Ebbesjö (Doc. E. Teg-

nér), Krageholmssjön, Wombsjön, Ringsjön, Hörby, Finjasjön, Ister-

näset vid Christianstad (Dr. P. Olsson), Broby (C. O. Hamnström),
Sorösjön (H:r C. Roth) m. fl. st.

f Blad fingerdelta.

1 — Blomskaft refflade, fruktfäste hårigt.

350 R. repens L. stjelk med grenskott, rotblad 3-fingrade med skaftade 3-

delta och inskurna småblad, småbladens flikar omvändt äggrunda, fo-
derblad tilltryckta. 1\. Juni— Sept. g. blr. Stjelk och blad gleshåriga.

Förek. allmänt på odlade ställen, i åki-ar o. s. v.

351 R. polyanthemos L. stjelk utan grenskott, sträfhårig, rotblad 3—5-
fingrade med nästan oskaftadt uddblad, småbladen smalflikiga, foder-
blad tilltryckta. 2j- Juni—Aug. g. blr. Temligen hög grenig, upp-
rätt växt.

Förek. temligen sällsynt på torra ängar, t. ex. vid Lindholmen (Rektor
N. G. Bruzelius), Björnstorp, mellan Limd och Dalby, mellan JBosar^?

och Kärrstorp, Ö. Ljungby^ (H:r C. Roth); i östra delen t. ex. vid
Broby (C. O. Hamnström), Arup, Balsberg (Dr. P. Olsson), Strö, Widt-
sköfle m. fl. st.

352 R. bulbosus L. stjelk nedtill löklikt uppsvälld, rotblad 3-fingrade med
nästan oskaftade sidoblad, småbladens flikar breda vigglika inskurna,
foderblad tillbakaböjda, frukter släta. % Maj, Juni, g. blr. Stjelk

och blad mjukhåriga, grenskott 0.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

353 R. Philonotis Ehrh. stjelk nedtill ej löklik, blad som föreg., foderblad
tillbakaböjda, fruliter med vårtlika punkter innanför den upphöjda
kanten. stundom 1\. Maj—Aug. g. blr. Stjelk nedtill jemte
bladskaften styfhårig.

Förek. sällsynt på åkrar i sydvestra delen vid Trelleborg, Lund niira Hö-
jebro.

354 R. sceleratus L. nedtill nästan glatt, blad 3—5 delta med inskurna
flikar, foderblad tillbakaböjda längre än de smalt omvändt äggrunda
kronbladen, frukter fint rynkiga utan spröt. Qj Juni—Aug. g. blr.

Batrachium sceleratitm Hn. Skand. Fl.

Förek. allmänt i kärr, vid stränder o. s. v.

2 — Blomskaft släta, fruktfäste glatt.

355 R. acris L. blad tilltryckt håriga 3—5 delta med inskurna flikar, fruk-
ter glatta med kort nästan rakt spröt. T\. Maj— Sept. g. blr. Små-
luden temligen hög grenig växt med upprätta grenar, de öfversta stjelk-

bladen med hela jemnbreda flikar.

Förek. allmänt på ängar och betesmarker, på såväl torra som fuktiga
ställen.
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356 R. auricomus L. hlaä glatta eller hårkantaäe, sfjellblad delade till ba-

sen i talrika smala vavligen helbräddade Jiikar, frukter håriga med
långt krökt sprOt. % April, Maj, g. blr. Upprätt, nästan glatt växt,

rotblad njurlika naggade eller banddelta.

FÖrek. allmänt på fuktiga ängar, i skogar o. s. v.

3 — Blomskaft släta, fruktfäste hårigt.

357 R. arvensis L. blad 3-fingrade med långt skaftade, i smula flikar de-

lade småblad, frukter 4—S med långt spröf, taggiga. Maj- Juli,

blekg. blr. Hela växten ljusgrön, småluden, foder tilltryckt föga kor-

tare än kronan.
Förek. här och der på åkrar, i synnerhet i vestra delen mellan Lands-

krona och Trelleborg; sparsammare i östra delen, t. ex. vid Krageholm,
Nöbbelöf, Efveröd, Christian stad, Lillö m. fl. st.

176. BATRACHIUM Wimm.

f Alla bladen med utvecklade skifvor.

358 B. hederaceum Fr. stjelk krypande, rotslående, blad njurlika, grundt
3—5-klnfna, kronblad smala föga längre än fodret, fruktfäste glatt,

frukter glatta, på tvären rynkiga. 2j. Juli, Aug. hv. blr.

Förek. sällsynt på öfversvämmade ställen i nordvestra delen, t. ex. vid

Össjö.

ff Bladen, åtminstone de nedre, hårfint delade.

1 — Be öfre bladen flytande med handflikad skifva, fruktfäste hårigt.

359 B. heterophyllum Fr. de öfre bladen njurformiga 3—5 Idnfna, de ne-

dre kortskaftade med hår i flikarnes spets, deras slidor upptill 2-klvf-

na, blomskaft af bladens längd, kronblad brcdt omvändt äggrunda. 1\.

Maj — Juli, hv. blr. De öfre bladen tilltryckt håriga på undre sidan

(stundom 0), de nedres flikar, tagna ur vattnet, hopfallande, kronblad
dubbelt längre än fodret eller ännu längre, ståndare talrika, längre än
pistillerna, fruktfäste klotrundt, frukter omvändt äggrunda.

Var. truncatum, de öfre bladen med tvärhuggen bas.

Förek. allmänt i vattengropar, dammar o. s. v. ; var. truncatum i Krage-
holmssjön.

360 B. peltatum Fr. de öfre bladen kretsrunda, nästan sköldlika, 3—5
klufna, de nedre långt skaftade glatta, deras slidor upptill hela, blom-

skaft af bladens längd, kronblad bredt omvändt äggrunda. 2). Juni—
Aug. hv. blr. Fruktfäste äggformigt.

Förek. här och der, t. ex. vid Bingsjön nära Stehag (Lektor A. Grönvall),

Hilleshög (Stud. B. Cöster), Abusa, Esperöd m. fl. st.

361 B. confusum Schultz, de öfre bladen delade i 3 vigglika inskurna fli-

kar {stundom 0), de nedre kort skaftade med hårbärande flikar, blom-

skaft mycket längre än bladen, kronblad smalt omvändt äggrunda. 1\.

Juni—Aug. hv. blr. De öfre bladen glatta på undre sidan, de nedre
tagna ur vattnet ej hopfallande, fruktfäste äggformigt-koniskt, frukter

uppåt mera afsmalnande med längre spröt, blommor betydligt mindre
än hos B. heterophyllum och peltatuni.

Förek. i vatten här och der på vestra kusten, t. ex. vid Malmö, Alnarp,
Lomma, Lund, Keflinge; äfven vid Ystad.

2 — Alla bladen hårfint delade, fruktfäste hårigt

362 B. trichophyllum Chaix. blad kort skaftade, dess flikar utstående åt

alla sidor, blomskaft jemntjocka föga längre än bladen, ståndare 15—20
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längre än ptstillerna, fruktfäste Idotrundt, frukter kölade. 7\. Juni

—

Aug. hv. blr. Blad, tagna ur vattnet, ej hopfallande, bladslidor 2-fli-

kade, kronblad lätt affallande, knappt dubbelt längre än fodret, frukter

ofta håriga.

Förek. allmänt i vatten.

363 B. cireinatum Fr. blad oskaftade, dess flikar utstående i samma plan,
hlomskaft tipptiU afsmalnavde, flera gånger längre än bladen, stån-

dare 15—20 längre än pistillerna, fruktfäste klotrundt, frukter okö-

lade. 2J. Juni— Aug. Stjelk trubbkantig, bladslidor ej flikade, kronblad
2—3 gånger längre än fodret, ej så lätt affallande, frukter håriga.

Förek. i åar och insjöar här och der, t. ex. i Löddeström vid Keflinge,

Höjcå vid Lomma, Krageholmssjön , Tydingesjön Broby s:n (C. O.

Hamnström).

364 B. marinnm Fr. hlad oskaftade, dess flikar utstående åt alla sidor,

blomskaft flera gånger längre än bladen, ståndare talrika kortare än
pistillerna, fruktfäste kägellikt, frukter kölade. 2j. Juni, Juli, hv. blr.

Stjelk trind, bladslidor upptill 2-flikade, kronblad dubbelt längre än
foderbladen, frukter glatta.

Förek. sällsynt i hafsvattnét på nordöstra kusten i Saxaviken.

177. FICARIA Hall.

365 F. ranunculoides Möncli. glatt, blad JijertUka bugtbräddade, frukter
småhidna. 1\. April, Maj, g. \Av. Stjelk grenig ofta med uppsvällda

knoppbärande rötter i de nedre bladvecken, rötter af två slag, dels

vanliga trådlika adventivrötter, dels uppsvällda knöliga och knoppbärande.
Förek. allmänt j)å skuggrika ställen i skogar, gamla trädgårdar o. s. v.

178. MYOSURUS L.

366 M. minimus L. rotblad smalt jemnbreda trubbiga, stängel upptill nå-
got uppblåst, enhlojnmig, kronblad kortare än fodret. Maj, Juni,

g. blr. Liten glatt, upprätt ört med slutligen mycket förlängdt frukt-

fäste.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, i åkrar, på vallar, vid stränder o. s. v.

179. THALICTRUM L.

f Frukt med 3 vinglika kanter, ståndarsträngar upptill klubblikt

uppsvällda.

367 T. aquilegifolium L. blad 3 gånger parbladiga med stipler vid skaf-

tets förgreningar och bredt vigglika eller nästan rundade småblad,
ståndare dubbelt längre än kalken, blommor i qvastlikt grenadt knippe.

% Juni. Hög upprätt växt med grönaktiga kalkblad och violetta stån-

darsträngar.

Förek. på fuktiga ställen i skogar, i alkär o. s. v. här och der, t. ex. från

Kullen till Fålsjö, Selteberga, Axelvåld, N. Vram, Kågeröd, Konga,
Skäralid, Ask, Boarp, Böstånga, Ramstorp, Bökeholm, Fastorp, Bä-
ringe, Stockamöllan, längs Bönneå till Herrevadskloster, Klippan, Al-
larp, Höör, kring Bingsjön, Fogelsång, Dalby, Lindholmen (H:r C.

Roth), Heckeberga, Simontorp, Bomeleklint, Bjersjöladugård, Öfveds-
kloster, Wollsjö, Krageholm, Stenby, Ekeröd Böddinge sm (Dr. P.
Olsson), Delperöd Börutns s:n, Esperöd, MelTby, 3Iaglehem, Maltes-
hohn. Christianstad vid Lingenäset, Strö, Arup, Ignaherga, Broby
(C. O. Hamnström), Kjcllstorp Hörja s:n och Marctorp Loushulte
s:n (Dr. P. Olsson) m. fl. st.



ff FruJct utan vingkanter, ståndarsträngar jemntjocka.

368 T. fiaimm L. blad dubbelt parbladiga med vigglika hela eller i spetsen

2—3 delta småblad, blommor tätt samlade jemte ståndarne upprätta,
knappar trubbiga, frukter med 10 åsar. 2). Juli. Glatt, stjelk fårad,

bladskaftets nedersta grenar ofta försedda med stipler, strängar gula.

Förek. här och der på fuktiga ängar, vid stränder o. s. v., t. ex., på Kul-
len, Klippan, Böstånga, Bamstorp, Saxtorp, kring Bingsjön flerestä-

des, Örtofta furuplantering, Kungsmarhen, Fogelsång, Malmö, Ska-
bersjö, Tor%ip, Börringe, Heckeberga-sjön, Topp>eladxigård, Söfde-sjön,

Snogeholm, Esperöd, Beckaskog, Ifö, Ifvetofta m. fl. st.

369 T. simplex L. blad dubbelt parbladiga med vigglika eller lansettlika

hela eller 2—3 delta småblad, blommor glesa jemte ståndarne något
lutande, knappar spetsiga, frukter med 8 åsar. % Juli. Glatt, stjelk

fårad, blomskaftets grenar utan stipler, strängar blekt violetta.

Förek. på tori'a ängar, betesmarker, bland busksnår o. s. v. här och der,

t. ex. på Hallandsås Houfs s:n, Bosenhult, Höganäs, Björka Kropps
s:n (Stud. C. J. Hultberg), Stockamöllan Billinge s:n, mellan Saxtorp
och Alstorp, Hvidarp, L. Harrie, Stångby, Fogelsång, Dalby, Blen-

tarp, Smedstorp, JJgerup, Mansdala (Dr. P. Olsson), Ahus i Espet,

Valjö, Ignaberga och Knislinge (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

370 T. minus L. stjelk nedtill endast beklädd af slidor, blad 3 gånger par-
bladiga med rundadt vigglika, 3— 5 flikade eller hela småblad, blom-

mor glesa lutande, frukter med 8 åsar. '2\. Juli, Aug. grå violettstrim-

miga blommor. Glatt blågrön ört, blomställningens grenar starkt ut-

spärrade, ståndarknappar spetsiga, blad till omkretsen lika breda som
långa (hos de båda föreg. mera långa än breda).

Förek. sällsynt på fuktiga sandiga strandängar på vestra kusten från Bar-
sebäck till Höganäs, t. ex. Barsebäck (Stud. S. A. Smith), Lundåkra,
Glumslöf, Bå, Bamlösa, Höganäs, Kullen m. fl. st.

371 T. flexuosum Beich. stjelk nedtill bladbeklädd, blad 3 gånger parbla-

diga af vigglika rimdade i spetsen 3—5 klufna småblad, blommor glesa

lutande, frukter med 10 åsar. T\. Juli, Aug. grå violettstrimmiga blr.

Glatt blågrön, blomställningens grenar utstående, blad lika breda som
långa.

Förek. sällsynt på torra ängar vid St. Ibb på Hven.

180. ANEMONE L.

f Svepeblad (egentligen foderblad) hela, sittande tätt tinder blomman.

372 A. Hepatica L. blad vid basen hjertlika, 3-flikiga med helbräddade

trubbiga flikar, på undre sidan och i kanten håriga. % April, Maj

(stundom i Febr. Mars), bl. blr. stundom r. eller hv. Rotstock nästan

lodrätt, blomstänglar utgående från rotstocken enblommiga, svepebla-

den äggrunda helbräddade, de nya bladen på rotstocken utvecklande

sig efter blommorna, liksom hos de f(')lj.

lörek. allmänt i skogar, sällsyntare i norra delen (Dr. P. Olsson), der den

inom större områden alldeles saknas (såsom i trakten af Hörja och

Knislinge), sällsynt vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

ff Svepeblad 3-fingrade, aflägsnade från blomman.

373 A. nemorosa L. kalkblad 6—9 nflånga, på båda sidor glatta, svepe-

blad skaftade gleshåriga, spröt mer än. hälften kortare än frukten. %
April, Maj, hv. eller rödl. blr. Rotstock krypande, rotblad och svepe-

blad 3—5 fingrade med iiggrundt lansettlika flikade och sågade små-

blad, blomskaft vanligen ensamma.
Förek. allmänt i skogar, busksnår och betesmarker.
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374 A. ranunculoides L. kalkblad äggrunda, på undre sidan håriga, van-
ligen 5, svepeblad nästan oskaftade glatta, spröt af fruktens längd.
'2\. April, Maj, g. blr. Svepebladens småblad lansettlika, blomskaft ofta 2.

FöreJc. allmänt i skogar.

181. PULSATILLA 3Itll.

375 P. vernalis Mill. blad enkelt j^arbladiga med vigglika äggrunda, i spet-
sen 2—3—flerklvfna småblad. %. Maj, Juni, hv.. på utsidan viol. och
ljust brunhåriga blr. Blommor slutligen lutande.

Förek. på torra backar och betesmarker i norra Skåne sällsynt, t. ex. vid
Örkelljunga, mellan Kudarps gästgifvaregård och Röke kyrka, Hörja
på Ejehnaljung (Dr. P. Olsson); lär äfven (enl. uppgift i Malmö Han-
dels- och Sjöfarts Tidning n:o 33, 1866 af Lilja?) finnas vid Torekow,
Houf, Börsjöholni vid Gamleholms vång.

376 P. vulgaris Mill. blad 3 gånger p)arbladiga med smalt lansettlika små-
blad, blommor nästan upprätta utbredda med kalkblad dubbelt längre
än ståndarne. % April, Maj, ljusviol. blr. Blommor på utsidan jemte
skaft och svepe långhåriga, kalkblad i spetsen föga tillbakavikna.

Förek. allmänt på torra betesmarker.

377 P. pratensis Mill. blad 3 gånger parbladiga med smalt lansettlika små-
blad, blommor hängande med kalkblad föga längre än ståndarne. 1\.

April— Juni, mörkviol. blr. Lik föreg. men med något mindre blom-
mor, kalkblad med tillbakaviken spets.

Förek. på sandbackar och sandfält temligen allmänt i östra Skåne, t. ex.

vid Ariip, Gtialöf, Ignaberga, Winslöf, Ölssjö Skepparslöfs s:n (Dr.

P. Olsson), Ahus, Nöbbelöf, Degeberga, Widtsköfle, Brösarp, Baflimda,
Cimbrishamn m. fl. st. ; i vestra delen sparsamt, t. ex. vid Keflinge och
Lackalänge, Hilleshög, Kullaberg (?).

182. CALTHA L.

378 C. palustris L. blad njurformiga—Jijertlika, naggsågade, kalkblad run-
dadt trubbiga. T\- April, Maj, g. blr. Glatt, stjelk uppstigande grenig,

blommor ensamma i grenarnes spetsar.

Förek. allmänt i kärr.

183. TROLLIUS L.

379 T. europcBUs L. hlad 5-fingrade, de nedersta skaftade med vigglika i

spetsen flikade och .sågade småblad, de öfre oskaftade med lansettlika

småblad, blommor klotrunda. % Maj, Juni, g. blr. Glatt, stjelk upp-
rätt, vanligen enkel, foderblad 12—15 äggrunda trubbiga, kronblad 12
—15 af ståndarnes längd.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

184. AQUn.EGIA L.

380 A. vulgaris L. de nedre bladen dubbelt 3-fingrade med rundadt vigg-

lika, i spetsen inskurna småblad, de öfre oskaftade 3-fingrade med
lansettlika helbräddade småblad. % Juni, Juli, bl. blr. Mer eller min-
dre småluden, blommor i början lutande, blad under blågröna, kronbla-
dens sporrar i spetsen krökta, längre än den tvärhuggna skifvan.

Förek. sällsynt i skogsängar i norra delen, t. ex. mellan Helsingborg och
Pålsjö, Båstad, Örkelljunga, Bösjöhohn, Broby (C. O. Hamnström),
Odersberga, Uddarp i busksnår mot Hallaröd (Dr. P. Olsson), Kle-
menstorp Hurfva s:n (Dr. P. Berggren); dessutom ej sällan förvildad.

Lär äfven vara tagen på Oreberget vid Winslöf (Malmö Hand, och
Sjöf. Tidn.).
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185. ACONITUM L.

381 A. Napellvs L. blad 5—3-fingrade med vigglilca tipptiU djupt Hikade
småblad, småhladens flikar smala aflchiga, de öfversta stjelkbladen 3-

delta, alla skaffade, det hjelmlika foderbladet med kort klo jemte kla-

sens grenar finludet. % Juli, Aug., bl. blr. Stjelk upprätt gleshårig,

blad glatta, de båda kronbladen utdragna i en lång klo och med en
något krökt sporre.

Förek. sällsynt på fuktiga skogsängar vid Haslemölla Veberöds s:n vid

en bäck.

186. DELPHINIUM L.

382 D. ConsoUda L. blad S-fingrade med småbladen till basen delade i 2
— 3 liniesmala helbräddade flikar, blomskaft längre än skärmbladen

och Q Juni, Juli. Finluden, stjelk utspärradt grenig, klase fåblom-

strig med utspärrade blomskaft, blomkrona af ett blad.

Förek. temligen allmänt, i synnerhet på något sandiga åkrar, åkerrenar,

torra backar o. s. v.

187. ACT^A L.

383 A. spicata L. blad 3 gånger parbladiga eller 3-fingrade med omvändt
äggrunda, flikade och sågade småblad, foderblad längre än kronbladen
och de upptill vidgade ståndarsträngarne. % Maj, Juni, hv. blr. Nä-
stan glatt, blommor i klase, bär svarta. Varierar med blad endast 2

gånger 3-fingrade och hjertlika småblad.
Förek. här och der i skogslundar.

33 Fam. IIKRBKRIllKJB Juss.

188. BERBERIS L.

384 B. vulgaris L. blad omvändt äggrunda taggsågade, knippvisa, med en

3—5-delt tagg under hvarje knippe. "^ Juni, g. blr. Temligen hög
buske, blommor i hängande klasar, längre än bladen, bär aflångaröda.

Förek. allmänt odlad i trädgårdar samt stundom förvildad. Möjligen vild

i nordöstra delen, t. ex. vid vestra stranden af Ifösjön och vid Ifö (Dr.

P. Olsson), på Balsberg?

33 Fam. I»A1»AVKIIACK^ Juss.

189. PAPAVER L.

385 P. dubium L. ståndarsträngar jemnsmala, märken 8 10 på en i

kanten flikad disk, frukt klubblik glatt. Juni, Juli, r. blr. Stjelk

grenig hårig, blad skaftade dubbelt pardelta af lansettlika flikar, blom-
skaft långa tilltryckt håriga, foder hårigt.

Förek. allmänt i åkrar, på vallar o. s. v.

386 P. Ärgemone L. ståndarsträngar upptill bredare, märken 4—6 på en

i kanten bugtbräddad disk, frukt klubblik sträfhårig. Q) Maj—Juli,

r. blr. Stjelk grenig hårig, blad skaftade, dubbelt pardelta med smala
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aflånga, håruddiga flikar, blomskaft långa tilltryckt håriga, foder nästan

glatt.

Förek. teraligen allmänt i synnerhet pa sandiga åkrar, vallar o. s. v.

P. Rhceas L. ståndarsträngar jemnsmala, fruJct glatt klotrund, blad
skaftade, ört sträfhårig.

Förek. stundom förvildad i och omkring trädgårdar.

P. sonmiferum L. ståndarsträngar vpptill vidgade, frukt glatt klotrund,
blad stjelkomfattande, ört nästan glatt, blågrön.

Förek. här och der förvildad.

190. CHELIDONIUM L.

387 C. majits L. blad parbladiga med breda äggrunda fiikiga och sågade
småblad, bladskaftets grenar vid basen bladlikt utvidgade. 2j. Maj—
Aug. g. blr. Stjelk och de på undre sidan blågröna bladen gleshåriga,

örten innehållande en brandgul mjölksaft, blommor i skaftade, bladen
motsatta flockar, frukt glatt.

Var. laciniatum, småblad parjiikiga, kronblad flikiga.

Förek. allmänt på odlade ställen, kring hus, på gator o. s. v.; var. laci-

niatum sällsynt, t. ex. vid Lund, Klinta vid Bingsjön.

34 Fam. FlJlVI.lllIJiCli:^ DC.
191. FUMARIA L.

388 F. officinalis L. blomskaft upprätta, foderblad äggrunda smalare än
kronan och 3 gånger kortare, frukt klotrund i spetsen urnupen med
ojemn yta. 1\. Maj—Aug. r. blr. Glatt blågrön ört med grenig van-
ligen upprätt stjelk, blad dubbelt parbladiga med de djupt inskurna
småbladens flikar aflånga, skärmfjäll kortare än blomskaften.

Förek. allmänt på åki'ar och odlade ställen.

389 F. tenuiflora Fr. skärmfjäll dubbelt kortare än blomskaften, foderblad
lansettlika, blommor mindre, hvita, för öfrigt somföreg. (») Juni, Juli,

Osedd af författaren.

Förek. enl. Prof. Fries i åkrar vid Lund, Krageholm m. fl. st.

F. caprcolata L. blomskaft slutligen nedböjda,foderblad äggrundt aflåvga
af kronans bredd, hälften kortare än denna, frukt klotrund slät.

Juli— Sept. hv. i spetsen mörkt purpurr. blr. Bladskaft ofta klängande.
Förek. endast tillfälligtvis förvildad, i synnerhet utförd från Bot. Trädgår-

den i Jjund med iifskräde.

192. CORYDALIS Fers.

f Stjelk med ett knoppfjäll nedanför stjelkbladen, rotknöl inuti tät med
rötter endast från basen.

390 C. fabacea Pers. skärmblad äggrunda hela, kortare än blommorna,
klasen lutande, efter blomningen hängande, sidokronbladens köl utlö-

pande i spetsen, fruktskaft raka, 3 gånger kortare än den äggrundt
lansettlika frukten. % April, Maj, r. blr. Blad 2 gånger 3-fiiigrade

med 2— 3-delta småblad, bladflikar aflångt lansettlika uddspetsade, de
yttre kronbladen i spetsen urnupna helbräddade, det öfre med nästan

rak sporre, det nedre utan uppsvallning på undre sidan, de inre bla-

den med omvändt hjertlik spets, alla kronbladen röda, stift rakt. Min-
dre än de öfriga arterna och tidigare blommande.

Förek. allmänt i skogar bland buskar.



66

391 C. ptimila Höst. skärmblad omvändt äggrunda flikiga af blommornas
längd, klasen upprätt, sidokronbladens köl upiihörande under spetsen,
fruktskaft nedböjda, 3 gånger kortare än den äggrundt lansettlika
frttkten. I). April, Maj, r. blr. Blad 2 gånger 3-fingrade med omvändt
äggrunda, merendels hela och trubbiga småblad, de yttre kronbladen i

spetsen nästan tvärhuggna och naggade, sporren rak, det nedre kron-
bladet utan uppsvallning, stift rakt, uppstigande, de inre kronbladen
blekgula.

Förck. här och der i skogar bland buskar, t. ex. på Kullaberg, vid Klinta
(Dr. S. Berggren), Alnarp, Dalby hästhage, Törringelund (Cand. O.
Nordstedt), Krageholm, Gladsax (Stud. A. Falck) m. H. st., men sällsyn-

tare än föreg.

392 C. läxa Fr. skärmblad bredt omvändt äggrunda merendels flikiga af
blommornas längd, klasen lutande, sidokronbladens köl utlöpande i

spetsen, fruktskaft nedböjda af den smalt lansettlika fruktens halfva
längd. % April, Maj, r. blr. Blad som föreg., de yttre kronbladen i

spetsen naggade, sporren rak, det nedre kronbladet på undre sidan

med en uj^psvällning, de inre i spetsen något urnupna, stift rakt, de
inre kronbhiden af blekare färg. Högre än de föreg.

Förek. bland buskar i skogar, sannolikt flerestädes, fast sammanblandad
med föreg., t. ex. vid Esperöd, Helsingborg i Jordbodalen (enl. Dr.

P. Olsson).

393 C. solida Sm. skärmblad bredt omvändt äggrunda flikiga, klasen upp-
rätt, fruktskaft nedböjda af den smalt lansettlika fruktens längd, stift

knäböjdt. % April, Maj, r. blr. Blad som föreg., de yttre kronbladen
gapande, sporren krökt, det nedre kronbladet med en stark uppsvall-
ning vid basen, för öfrigt som föreg.

Förek. silllsynt i nordöstra delen på odlade ställen, i gamla trädgårdar o.

8. v. sannolikt förvildad, t. ex. vid Näsby samt Norup Knislinge s:n

mot Bifvaröd (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

ff Stjelh utan knoppfjäll, rotknöl med rötter på hela utsidan, ihålig.

394 C. cava Schiv. é K, skärmblad hela äggrunda, kortare än blommorna,
klasen upprätt, sporren krökt. T]. April, Maj, r. eller hv. blr. Blad som
föreg., de yttre kronbladen i spetsen urnupna, blomskaft 2— 3 gånger

längre än frukten.

Förek allmänt i skogar.

85 Fam. CRUCirKRJK Juss.

193. BRASSICA L.

395 B. Napus L. blad glatta, de öfre med pillikt stjelkomfattande bas, fo-

derblad up)prätta. och Maj—Juli, g. blr. De nedersta bladen

skattade, lyrformigt pardelta, de öfversta lansettlika, do outvecklade

blomnioi'na i klasen skjutande upp öfver de utslagna, (irt blågrön glatt.

Förek. sällsynt på hafsstiänder, t. ex. vid Kullen samt i nordöstra delen

vid Edenryd.

396 B. campestris L. de nedersta bladen glest sträfhåriga, de öfre med
hjerllik .stjelkomfattande bas, foderblad slutligen rakt utstående.

och (5 Jiiiii, Juli, g. blr. De nedre bladen lyrformigt pardelta, de öfre

utdraget äggrunda, de outvecklade blommorna i klasen öfvervuxna af

de utslagna, ört blågrön nästan glatt.

Förek. allmänt som ogräs i åkrar.
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194. SINAPIS L.

397 S. arvensis L. de öfre sijelkbladen äggrunda, groftandade, stift rakt

fyrkantigt kortare än fruicten. (^ Juli, Aug. g. blr. Ört mer eller

mindre sträfliårig, de nedersta bladen mer eller mindre djupt lyrfor-

migt pardelta, de öfre nästan oskaftade, vid basen ofta försedda med
ett par utstående flikar, foderblad under blomningen tillbakaböjda, frukt

stundom hårig (var. ambigua) med slutligen affallande stift, samt vid

mognaden upprätta—utstående skaft, som äro kortare än frukten (stift

oräknadt), fröen svarta.

Förek. allmänt som ogräs i åkrar.

398 S. alha L. blad lyrformigt pardelta, stift sahellikt böjdt, plattadt,

längre än den strufhåriga frukten. Juni— Aug. g. blr. Ört sträf-

hårig, alla bladen skaftade, foderblad under blomningen utspärrade,
stift qvarsittande, fruktskaft vid mognaden rakt utstående, af fruktens
längd (stift oräknadt), frön gula.

Förek. här och der i åkrar, på vallar o. s. v. sannolikt förvildad, t. ex.

vid Kullen, Helsingborg, Barnlösa, Baus, Glumslöf, Landskrona, Hel-
jarp, Lund, Nöbbelöf, Wä (Dr. P. Olsson), Christianstad, Broby (C.

O. Hamnström) m. fl. st.

195. MELANOSINAPIS DC.

399 M. eomnmnis Spenn. de nedre bladen lyrformigt pardelta, de öfre lan-

settlika, glest tatidade, blomskaft upprätta, kortare än den till stjelken

tryckta frukten. Juni, Juli, g. blr. Blad skaftade gröna, stjelkgre-

nig af utspärrade grenar, nedtill glest hårig

Förek. allmänt i åkrar, vid vägar, på odlade ställen, hafsstränder o. s. v.

196. DIPLOTAXIS DC.

400 D. tenuifolia L. stjelk bladig af skaftade pardelta blad, bladflikar

smalt lansettlika iielbräddade eller landade, frukt föga längre än blom-
skaftet med ett kort skaft ofvan fodrets fästpunkt. 2)- Juli—Sept. g.

blr. Nästan glatt, blågrön med nedtill träaktig stjelk, frukt utstående
upprätt.

lörek. sällsynt på hafsstränder, som det tyckes, mera tillfällig och snart

försvinnande, t. ex. vid Malmö, Ystad, Sandhammar m. fl. st.

197. SISYMBRIUM L.

401 S. Sophia L. blad dubbelt pardelta med smala jemnbreda flikar, frtikt

trådsmal utstående upprätt. Juni, Aug. g. blr. Ört hårig eller

upptill glatt, blad oskaftade med hela eller sågade småflikar, foder 2—

3

gånger kortare än blomskaftet.

Förek. allmänt på odlade ställen, vid vägar, hafsstränder o. s. v.

402 S. officinalc Scop. blad lyrformigt pardelta, de öfversta aflånga, frukt
syllik upprätt, tryckt till stjelken. Juni—Aug. g. blr. Ört gles-

hårig, stjelk med utspärrade grenar, alla bladen skaftade, de mellersta

(som sitta mellan de pardelta och de aflånga hela bladen) aflånga med
ett par spjutlika flikar vid basen, foder af blomskaftens längd, frukt-

skaft tjocka tryckta till det allmänna blomskaftet.

Förek. allmänt på samma ställen som föreg.

198. HESPERIS L.

403 H. matronalis L. blad skaftade äggrunda— lansettlika, landade, frukt
flera gånger längre än skaftet, båglikt böjd. och 2)., Juni, Juli,

5*
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gredl. eller hv. blr. Stjelk glest hårig, stundom glatt, kronblad om-
vändt äggrunda, frukt trind glatt eller småhårig.

Förek. förvildad här och der på odlade ställen, i gamla trädgårdar o. s.

v.; en hvitblommig form med endast under natten välluktande, hvita

blommor (var. inodora) och som synes vara mera vild, förekommer
vid Kulla-Gunnarstorp (Stud. C. J. Hultberg), Toppeladugårå samt
Bjersjöladugård.

199. ERYSIMUM L.

404 E. cheiranthoides L foder 2—3 gånger kortare än bloniskaften, kran-
bludssJcifvan rttndad, frukt upprätt på håglikt böjda skaft. (») och

Juni—Aug. g. blr. Ört strälhårig af 3-grenade hår, blad skattade

lansettlika, glest tandade småhåriga, frukt ej parallel med stjelken.

Var nodosum Fr. tvåårig, stjelk nedtill knölig, skidor tilltryckta.

Förek. allmänt i åkrar bland vårsäd; var. nodosum vid Gyllerup Hörups
s:n (osedd af författaren).

405 E. hieraciifoliium L. foder af blomskaftens längd, kronblad vigglika,

frukt upprätt många gånger längre än de upprätta skaften.

och '4 Maj, Juni, g. blr. De Skånska exemplaren hafva bladen håriga

af dels enkla, dels 3-grenade hår; märken hos alla de Svenska, af för-

fattaren undersökta exemplaren urnupna, liksom på de Skånska, då
deremot den utländska E. hieraciifolium beskrifves med helt märke.
Blad lansettlika glest tandade håriga, de öfre nästan oskaftade.

Förek. sällsynt på torra ställen vid Sularp nära Fogelsång (funnen af

Cand. O. Nordstedt i Maj 1859).

200. ALLIARIA Ådans.

406 A. officinalis Andrz. blad skaffade hjertlika, groftandade, fruktskaft
korta, utspärrade, jemnfjocka med frukten. (^ Maj—Juli, hv. blr.

Hög växt med nedtill hårig stjelk, upptill glatt, blad gleshåriga eller

glatta.

Förek. allmänt på skuggrika ställen, i skogar, busksnår, vid häckar o. s. v.

201. DENTARIA L.

407 D. bulbifera L. blad piarbladiga med 5—7 lansettlika sågade småblad,

de öfversta hela lansettlika sågade, foder färgadt, kronblad afiånga.

1\. Maj, Juni, r. blr. Rotstock grenig, beklädd af köttiga fjäll, stjelk

på midten med 2— 3 parbladiga, till hvarandra närmade blad, jemte de

öfre hela bladen i vinklarne bärande smålökar, frukt sällan fullkomligt

utvecklad.

Förek. i fuktiga skuggrika skogar temligen allmänt, t. ox. på Kullaberg,

Fkeröd på Gärden, Bäringe. Röstånga och Billinge, mellan Höör och

Sösdala, Misseröd Höörs s:n (Dr. S. Berggren), vid JRing.sjön, Puge-
ruj), Stehag, Kåleberga, Öfvedskloster, Kärrby ängar. Simontorp, Hec-
keberga, Éöddingedalen, Baldringe, Söfdeborg, Krageholm på ön Ly-
beck, Stens Hufvud, Delperöd Rörums s:n, Ésperöd, Akesholm i par-

ken, Oppmanna i Bokenäset (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

202. CARDAMINE L.

f Kronblad omvändt äggrunda med utböjd skifva.

408 C. amara L. blad parbladiga med 7—9 äggrundt afiånga, groftandade

småblad, ståndare af kronbladens längd, med violetta knappar, stift

syllikt längre än skidans bredd. '2J. Maj, Juni, hv. blr. Glatt eller

hårig (var. hirta) med kantig ända upptill klasen bladbärande och ned-
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till grerskott alstrande stjelk, de nedre bladens småblad bredare ägg-
runda, de öfres aflänga, alla bladen strödda.

Förek. allmänt i skogskärr, vid skogsbäckar o. s. v.

409 C. pratensis L. blad parhladiga, rothlad med rundade, ta^idade små-
blad, stjelkhladens småblad lansettlika nästan helbräddade, ståndare
hälften kortare än kronbladen ined r/ula knappar, stift kortare än
fruktens bredd. % Maj, Juni, gredl. sällan hv. blr. Stjelk trind upp-
till bladlös, nedtill ofta gi-enskott alstrande, de nedre bladen tufvade i

en rosett.

Förek. allmänt på ängar.

ff Kronblad aflänga—tunglika, upprätta.

410 C. impatiens L. bladskaft vid basen försedda med stipelformiga klo-

lika bihavg, småblad äggrunda aflänga inskuryxa, kronblad af fodrets
längd, ofta 0. och Juni, Juli, hv. blr. Stjelk upprätt kantig,
blad med talrika småblad, de nedre skaftade, de öfre nästan oskaftade,
skidor utstående.

Förek. här och der i skogar, t. ex. vid Röstånga, Billinge, Bögerups och
Vitseröds hagar, Gyaberg vid Stehag, Öfvedskloster, Bellestads ora,
Sjöbo, Söfdeborg, Baldringe (Dr. P. Olsson), Böddinge, mellan Velie-

röd och Fylehusen, Stens Hufvud, Esperöd m. fl. st.

411 C. hirsuta L. bladskaft utan bihang, kronblad dubbelt längre än fo-
dret, stjelkar talrika från roten, enkla 2—3 bladiga, stjelkbladens
småblad aflänga vanligen helbräddade, rotbladen tätt tufvade, störst

eller Maj, Juni, hv. blr. Glatt eller hårig, rotbladen tätt tufvade
med rundade bugttandade småblad, blomskaft upprätta, den öfre blom-
bärande delen af klasen öfvervuxen af de upprätta, tilltryckta frukter-
na, ståndare vanligen 4.

Förek. här och der på torra ängar, skogsbackar o. s. v. t. ex. på Kulla-
herg, Malmö, Sitnontorp, Söfdeborg, Ystad, Stens Eufvud, Esperöd
m. fl. st.

412 C. sylvatica Linck. bladskaft titan bihang, kronhlad vanligen dubbelt
längre än fodret, stjelk grenig mångbludig, stjelkblad med äggrunda
bugttandade småblad, större än de glesa rotbladen. Maj, Juni,hv.
blr. Glest hårig, rotblad snart förvissnande små, blomskaft utstående,
frukter utstående, knappt nående öfver den blommande delen af klasen,
ståndare 6. Liknar till habitus C. amara, under det föreg. synes ana-
log med C. pratensis.

Var. clandestina Fr. blommande på hösten, kronblads otydliga.

Förek. temligen sällsynt i skogskärr, t. ex. vid Odensjö, Stehag, N. Vram,
Pugerup, Broby (Apoth. C. O. Haranström); var. clandestina Y\å Bal-
dringe.

203. ARABIS L.

413 A. hirsuta L. stjelkblad aflänga tandade, med hjertlik stjelkomfat-
tande bas, kronhlad aflänga upprätta, fruktskaft och frukter upprätta.
2). eller 0, Maj, Juni, hv. blr. Hela örten hårig, sällan glatt (var.
glabrata), frön i spetsen smalt vingkantade, punkterade.

Förek. på torra ställen ej sällsjTit i östra delen, t. ex. vid Ifö, Ebbetorp,
Christianstad, Mansdala, Brösarp, Benestad m. fl. st.; dessutom mera
sparsamt spridd öfver hela provinsen, t. ex. vid Norup> Knislinge s:n
(Dr. P. Olsson), Kullaberg, Billinge, Tågarp, Bosarp, L. Harrie, Skcg-
lingebäck. Lund, Eardeberga Fästa, Fågelsång, Öfvedskloster m. fl.

st.; var. glabrata vid Östra Torp.
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414 A. Thaliana L. stjeTkhlad lansetilika nästan helhräddaäe, oskaftaäe,

kronhJad omvändt äggrunda med uthöjd skifva, skaft och frukter ut-

stående. och @ April, Maj, hv. blr. Ört hårig, stjelk upprätt gre-

nig, rotblad tufvade kort skaftade, aflånga glest tandade jemte stjelk-

bladen håriga af gaffellikt delade hår, frön ovingade.
Förek. allmänt på åkrar, åkerrenar o. s. v.

204. TURRITIS L.

415 T. glabra L. stjelkblad äggrundt lansettlika helbräddade med piUik
stjelkomfattande bas, glatta, rotbJad kort skaftade parkhifna hå-
riga, frukter ^ipprätta tilltryckta, flera gånger längre än skaften.

Juni, Juli, hvitg. blr. Ört blågrön, nederst hårig, stjelk vanligen
enkel.

Förek. allmänt på torra ställen, vallar, åkerrenar o. s. v.

205. BARBAR^A B. Br.

416 B. vulgaris Br. de nedersta bladen lyrformigt pardelta med rundadt
hjertlik ändflik, de öfre hela tandade, kronblad omvändt äggrunda
urnupna, mycket längre än fodret, frukter dubbelt tjockare än de ut-

stående skaften. T\- Juni, Juli, g. blr. Merendels glatt, de öfre bladen

stjelkonifattande, ovala, kronblad dubbelt längre än foderbladen, fruk-

ter korta tjocka, upprätta.

Förek. ej sällsynt på torra ställen, vid vägar, vallar, på åkerrenar o. s. v.

417 B. prcecox Sm. de nedre bladen lyrformigt pardelta med hjertlik run-

dad ändflik, de öfre parklufna, kronblad omvändt äggrunda urnup-
na, mycket längre än fodret, frukter föga tjockare än de utstående

skaften. Juni, Juli, g. blr. Vanligen betydligt högre än föreg.,

stjelkbladens ändflik vigglik tandad, frukter längre och smalare, utstå-

ende, med långt smalt stift. „

Förek. sällsynt vid diken, vallar och åkerrenar, t. ex. vid Ahus, Vidt-

sköfle, Jerrestads mölla, Öfvedskloster, Bosjökloster, Lund.

418 B. strida Fr. de nedre bladen lyrformigt pardelta med aflång ändflik

och små, fåtaliga sidqflikar, de öfversta aflånga tandade, kronblad
vigglika, i spetsen rundade, föga längre än fodret, frukter föga tjoc-

kare än de uppirätta skaften. Juni, Juli, hvitg. blr. Frukter långa

trådlika, tryckta till stjelken, med kort, tjockt stift.

Förek. här och der på fuktiga ställen, t. ex. vid Mörarp, Tågarp, Bil-

linqe, Trolleholm, Bosarp, Svahif, mellan Grödby Borlunda s:n och

Djurgården, Sandby mölla, Eliselund (Lektor C. W. Hultmark), Skår-

by, Brösarp, Mansdala (Dr. P. Olsson), Christianstad, Broby (Apo-

thek. C. O. Hamnström) m. fl. st.

206. NASTURTIUM B. Br.

f Kronblad hvita.

419 N. Armoracia Fr. stjelkblad lansettlika, de nedre parklufna, de öfver-

sta hela, frukt rundad, kortare än skaftet. 2|. Juni, Juli. Glatt, rotblad

långt skaftade, aflångt äggrunda sågade.

Förek. der och hvar förvildad på odlade ställen, t. ex. vid Broby (C. O.

Hamnström), Christianstad, Wä (Dr. P. Olsson), Wemmerlöf, Walle-

berga. Lund, Båstad, L. Harric, Billinge, Kullen m. fl. st.

420 N. officinale B. Br. blad parbladtga med äggrunda- aflånga småblad,

frukt cylindrisk med slutligen nedböjda skaft. % Juni, Juli. Glatt,

stjelk nedtill rotslående, kronblad dubbelt längre än fodret, frukt något

båglikt böjd.
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Var. Siifolium Meich. storväxt, småblad med hjertlik bas, ägyrunät lan-

settUka.

Förek. här och der på fuktiga ställen vid bäckar, åar o. s. v. i södra och
vestra delen, t. ex. vid Hammenhög, Ystad, Gtslöf, Bronnii((, Ihrre-
stad, Eöddinge, Benestad, Östarpatorp, mellan Velleröd och Tågrå,
HusJcmöUa, Sandby, Höjeå och Löddeström flerestädes, Saxtorp,
mellan Buringe och HJehnaröd, Blinkarp m. fl. st.; car. Siifu Ii iitn sö-

der (jm Malmö (Stud. Aulin), mellan Efoerlöf och Huslcniötla, Källby
vid Höjcu, Lackalänge, Bavtsåsa (Dr. P. Olsson), Gladsax (Stud.
A. Falck).

ff Kronblad gula.

421 N. amphibium Br. de öfre bladen lansettlika grofsågade, kronblad
längre än fodret, frukt nästan klotrund, något längre än stiftet och
2—3 gånger kortare än skaftet. 2). Juni—Aug. Temligen hög växt med
nedtill krypande rotslående stjelk, de nedersta bladen skaftade pardelta.

Förek. temligen allmänt på fuktiga ställen, i kärr, vid stränder af åar
o. s. v.

422 N. anceps Wg. blad paräelta, kronblad längre än fodret, fruktämne
med utdraget stift, frt(kt plattad 2-eggad aflång, kortare än skaftet.

% Juli, Aug. Mindre än föreg., fruktämne med ett tydligt skaft innan-
för foderbladens fästpunkt.

Förek. här och der på fuktiga ställen vid åar och bäckar i vestra och sö-

dra delen, t. ex. vid Löddeström, Höjeå, Segeå, Löderup m. fl. st.

423 N. sylvestre Br blad, pardelta, kronblad längre än fodret, fruktämne
med kort stift, frukt plattad 2-eggad aflång, längre än skaftet. 2|.

Juli, Aug. Lik föreg., fruktämne nästan utan skaft innanför foderbla-

dens fästpunkt.

Förek. på samma lokaler som föreg. och ofta i dess sällskap, t. ex. vid
Landskrona, Billinge, Ortofta, mellan Lund och Getinge, Höjeå, Al-
narp, Christian stad. Balsberg (Dr. P. Olsson), Broby (C. O. Hamn-
ström) m. fl. st.

424 N. 2)ahistre DC. blad pardelta, kronblad af fodrets längd, fruktämne
med kort stift, frukt trind af skaftets längd. 0, stundom 2J , Juni
— Aug. Fruktämne utan skaft innanför foderbladen.

Förek. allmänt på samma lokaler som föreg.

207. RAPHANUS L.

425 R. Baphanistrum L. sträfhårig, blad lyrformigt pardelta, de öfre af-
långa tandade, foderblad tilltryckta, fruktens leder fårade, stift 3—4
gånger längre än fruktens öfcersta led. Q Juni, Juli, blekg. blr.

Förek. allmänt i åkrar och på odlade ställen.

208. CRAMBE L.

426 C. maritima L. glatt blågrön, blad skaftade, rundadt äggrunda, bug-
tigt flikade, frukt rundad upprätt på utstående skaft. 2). Juni, Juli,

hv. blr.

Förek. sällsynt på hafsstränder från Sandhammar till Torekow, t. ex. på
Sandhammar, Trelleborg, Malmö nära bangården (Lektor Grönvall),

Alstorp, ICulla-Gunnarstorp, Kullen, Engelholm, Torekow samt vid
Shelderviken (Stud. J. Jönsson).

209. BUNIAS L.

427 B. orientalis L. de nedre bladen lyrformigt pardelta med aflångt lan-

settlik, långt spetsad ändflik, de öfre lansettlika tandade,frukt med kort
stift, flera gånger kortare än det utspärrade skaftet. Maj, Juni g. blr.
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Förde, här och der vid vägar, åkerrenar o. s.. v. t. ex. v\å Christianstad

(Dr. P. Olsson), Köpinge, Ystad, Tryde, Öfvedskloster. Lund, Kjellby,

Strö m. fl. st.

210. CAKILE Sco2).

428 C. maritima Scop. glatt hlågrön, blad pardelta med aflånga trubbiga

fikar, frukt utan stift, längre än det utspärrade skaftet. Juli—

Sept. Ijusr. blr. Stjelk grenig uppstigande, blad skaftade, stundom af-

långa tandade (var. integrifolia).

Förek. på hafsstränder allmänt på södra och vestra kusten, här och der

på den östra t. ex. vid Sandhammar, Cimhrisharnn, Esperöd, Kivik,

Furuboda, Ahus, Edenryd m. fl. st.; förekommer stundom inne i lan-

det, t. ex. i en torfmosse mellan Svinaberga och Mellby.

211. NESLIA Desv.

429 N. paniculata Desv. blad med pillikt stjelkomfattande bas, aflånga tan-

dade, sträfhåriga, frukt på ^itstående—iipprätta skaft med utdraget

stift. Juni, Juli, g. blr. Stjelk enkel eller upptill grenig jemte

bladen sträf af greniga hår.

Förek. allmänt som ogräs på åkrar.

212. ISATIS L.

430 I. tinctoria L. glatt blågrön, de öfre stjelkbladen aflånga nästan hel

bräddade, med pillikt stjelkomfattande bas, frukt glatt längre än det

nedböjda skaftet, (-j C^j Juni—Aug. g. blr.

Förek. sällsynt på hafsstränder i nordöstra delen, t. ex. vid Ahus, på öar

i Saxaviken.

213. LEPIDIUM L.

431 L. latifolium L. blad skaftade äggrundt lansettlika, frukt nästan utan

stift ovingad, i spetsen rundad, på hårfina nedböjda skaft. 2). Juli,

Aug. hv. blr. Glatt, blommor i qvastlika klasar, som bilda en flera

gånger grenad klase.

Förek. här och der på vestra hafskusten t. ex. vid L. Hammar, kring

Landskrona flerestädes, Torekow på Skäppeskär m. fl. st.

432 L. campestre Br. stjelkblad aflånga, tandade, med pillikt stjelkomfat-

tande bas, frukt urnupe7i vingkatitad, med tydligt stift, på styfva ut-

spärrade skaft. och Juni, Juli, hv. blr. Hårig, rotblad skaf-

tade omvändt äggrunda, blommor i enkel eller en gång grenad, slut-

ligen förlängd klase.

Förek. allmänt på torra gräsbevuxna ställen.

433 L. rudcrale L. de nedre bladen pardelta skaftade, de öfversta smala

jemnbreda, helbräddade, frukt urnupen, upptill smalt viiigkantad, utan

stift, pä upprätta—utstående skaft. och Juni- Aug. Nästan

glatt, blommor i slutligen förlängda, laterala och extra-axillära klasar,

kronblad oftast felande, ståndare 2.

Förek. ej sällsynt på odlade ställen vid byar, vägar, byggnadsplatser o. s. v.

214. CAPSELLA 3Iönch

434 C. Bursa Pastoris Mönch. rotblad skaftade, hela eller pardelta, stjelk-

blad lansettlika med inllik stjelkomfattande bas,fruktskaft utspärrade,

längre än frukten. och April —Aug. hv. blr. Vanligen gles-

hårig, blad variera helbräddade ända till pardelta.

Förek. allmänt i åkrar, vid vägar o. a. v.
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215. THLASPI L.

435 T. arvense L. stjelkhlad uggrundt aflävga med liillikt stjelkonifattande

bas, tandade, frukt kretsrund med en smal och djup inskärning i spet-

sen, of det utstående skaftets längd. och Maj—Juli, hv. blr.

Glatt, rotblad onivändt äggrunda skaftade, foder gulgrönt, frukt med
kort stift, dess rum 6-fröiga.

Förek. allmänt på odlade ställen, åkrar o. s. v.

216. SENEBIERA Foir.

436 S. Coronopus Pair. blad pardelta med aflävga inskurna flikar, frukt

njurformig, med kort pyramidformigt stift, i kanten taggig. Juli—

Aug. hv. blr. Glatt, något blågrön, stjelk grenig nedliggande, klasar

laterala och extra-axillära, kortare än bladen.

Förek. ej sällsynt i vestra.och södra delen t. ex. vid Ramsjö, Landskrona,
Borreby, L. Harrie, Örtofta, Borlunda, Hastad, Ö. Torn, Lund, Knä-
storp, Lomma, Malmö, Trelleborg, Brodda, Ystad m. fl. st.; i meller-

sta delen, t. ex. vid Brandstad (H:r C. Roth); i östra delen vid Glad-

sax (Stud. A. Falck).

217. TEESDALIA B. Br.

437 T. nudicaulis Br. rotblad lyrformigt pardelta, med den rundade änd-
fliken störst, sällan hela, frukt kretsrund, i spetsen urnupen, med kort

stift. eller April—Juni, hv. blr. Glatt eller glest hårig, den
mellersta blomstängeln upprätt, bladlös, sidostänglar uppstigande, ofta

beklädda med ett eller annat lansettlikt blad, de två utåtvända kron-

bladen längre än fodret.

Förek. allmänt på sandiga eller grusiga betesmarker.

218. HUTCHINSIA B.,Br.

438 H. petrcea Br. blad parbladiga af lansettlika, helbräddade småblad,

fruktskaft utspärrade, längre än den ovala, i spetsen något inskurna
frukten, (»j Maj, Juni, hv. blr. Nästan glatt, stjelk grenig med i ro-

sett samlade rotblad, frukt utan stift.

Förek. sällsynt på sandbackar i östra delen, t. ex. vid Kåseberga och
Brösarp.

219. SUBULARIA L.

439 S. aquatica L. glatt, rotblad syllika, blomstänglar fåblommiga, ut-

bredda. Juli, Aug. hv. blr. eller, blommande under vattnet, kron-

bladslös.

Förek. här och der vid stränder i norra delen ända till Christianstad på
Isternäset samt vid Hammurspynt (Dr. P. Olsson).

220. LUNARIA L.
w

440 L. rediviva L. blad skaftade hjertlika, sågade, med långt utdragen
helbräddad spets, frukt oval mot båda ändar tillspetsad, på nedböjda
skaft. % Juni, Juli, Ijusr. blr. Hårig, stjelk upprätt, upptill grenig.

Förek. temligen sällsynt i fuktiga skogar, t. ex. på Kullen, V. Vram(J)T.
P. Olsson), Pinelierna vid Hurfva, Orup, Marianenlund, Sextorp vid
Ringsjön (Stud. A. Olsson), Esphults lid, Bjersjöladugård, Öfvedsklo-
ster på Frualid, Svansjö, Kragehohn på ön Lybeck, Hörte skog, Jer-
restads hallar m. fl. st.

221. CAMELINA Crants.

441 C. sylvestris Wallr. frukt päronformig, i spetsen rundad, med kull-

riga (ej uppblåsta) fasta skal, nästan tvåeggad af en mellan skalen
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utshjutnnäe kant, stift af JtaJfva fruktens längd. Juni, Juli, Ijusg.

blr. Vanligen sträfhårig, stjelkblad talrika, lansettlika med pillikt stjolk-

omfattande bas, fruktskaft upprätta—utstående, frukt fint punkterad
med fasta skal, skiljeväggen nästan kretsrund, frön bruna punkterade.

Förek. här och der på odlade ställen, åkrar, vid vägar o. s. v., aldrig

bland lin eller vårsäd.

442 C. sativa Fr. frukt omvänät äggrund, i spetsen rundad, med uppblå-

sta fasta skal samt med föga utskjutande kant, stiftets längd kortare

än lialfva skidans. (») Juni, Juli, g. blr. Något sträfhårig, stjelkblad

talrika lansettlika med pillikt stjelkomfattade bas, helbräddade eller tan-

dade, fruktskaft mera utstående, frukt fint nätådrig, skiljevägg nästan

vigglik, frön dubbelt större än hos föreg. gula och nästan släta.

Förek. här och der som ogräs i linåkrar.

443 C. foetida Fr. frukt nästan klotrund, i spetsen tvärhuggen, med starkt

uppblåsta, som. yngre, mjuka skal, med nästan omärklig kant, stift

kort. Juni—Aug. blekg. blr. Nästan glatt, stjelkbladen tunnare än
hos föreg. glesa, lansettlika med pillikt stjelkomfattande bas, hela —
parklufna, fruktskaft slutligen nedböjda, frukt fint nätådrig med om-
vändt hjertlik skiljevägg, frön större än hos föreg. bruna punkterade.

Förek. allmänt som ogräs i linåkrar.

222. ALYSSUM L.

444 A. calycinum L. blad af,ånga stjernhåriga, klase slutligen längre än
den bladbärande stjelken, frukt kretsrund urnupen af det utspärrade

skaftets längd. Maj, Juni, g. slutl. hv. blr. Stjelk från roten gre-

nad i uppstigande, nedtill bladlösa, håriga grenar, kronblad urnupna,

de kortare ståndarsträngarne med borstlika tänder vid basen.

Förek. på torra sandiga gtällen, i synnerhet på nyss uppkastad jord från

gropar, i åkrar o. s. v. mångenstädes i södra och mellersta delen, men, så-

som det synes, ofta sporadisk, t. ex. på galgbacken viåBrösarp, Oissjö

Skepparslöfs s:n, Ugerup samt Lingenäset vid Christianstad (Dr. P.

Olsson), TroUe-Ljungby (Dr. S. Berggren), kring Vansta Torp ymnig,

liksom i större delen af Färs härad (Stud. C. J. Boström), Öfvtdsklo-

ster flerestädes (Dr. L. Holmström), Hörby (Stud. A. Olsson), mellan

Sjöbo och Veberöd i en furuplantering (H:r C. Roth), mellan Svane-

holm och Brädda, mellan Hvellinge och V Grefvie, Ilusie, Limhamn
(Lektor A. Ij. Grönvall), Malmö, Akarps station. Lund utom N. Tull

(Cand. Nordstedt), Stehags station, Höör på jernvägsbanken (Dr. S.

Berggren) m. fl. st.

223. FARSETIA B. Br.

445 F. incana Br. blad smalt lansettlika, helbräddade eller fint tandade,

frukt äggrundt aflång kortare än det upprätta skaftet. Q, och (£)
Juni—Aug. hv. blr. Gråluden, stjelk upptill grenig, ståndarsträngar

vingkantade.

Förek. på torra sandiga ställen i vestra delen, Jt. ex. vid Båstad (Stud. J.

Jönsson), Helsingborg, Heljarp, Saxtorp, Alstorp, Bysiebro, Billingc,

Norrhviddinge, Akarp, Kejlinge, L. Harrie, Holmby, Gräntingc Ge-
narps s:n, Lund, Brngarj), Bara, Klågerup, Skubersjö, Malmö, Ar-
rie, Lindholmen, Skanör, Falsterbo m. fl. st.; i sydöstra delen t. ex.

vid Eamsåsa (Dr. P. Olsson).

224. COCHLEARIA L.

446 C. offidnalis L. de öfre stjelkbladen med något stjelkomfattande bas,

frukt nästan klotrund. Maj, Juni, hv. blr. Glatt med upprätta
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eller uppstigande stjelkar, rotblad njurlika, ofta helbräddade, stjelkblad

vanligen vinkligt tandade. Högre och spädare samt med mindre blom-

mor och frukter än följande.

yörek sällsynt på nordvestra och nordöstra kusten, t. ex. j)å Hallands
Väderö, Hullucura Hovfs b-:n (Stud. J. Jönsson), vid Kulluhery, Maus,
Ahus; äfven uppgifven för Kdenryd (månne följande?).

447 C. dantca L. de öfre sfjelJcbladen kort sicaftade, fruH äggrnndt af-

låvg. Maj, Juni, hv. blr. Glatt med nedliggande eller något upp-
stigande grenar, rolblad och de nedre stjelkbladen hjertlika, vinkligt

tandade, de öfversta spjutlika.

Förek. här och der på hafssträuder i synnerhet på vestra kusten, på östra

mera sällsynt, t. ex. vid Kdcnryd (H:r C. Roth).

225. DRABA L.

448 D. verna L. bloniMasar på bladlösa stänglar. och Mars^Maj,
hv. blr. Liten, i början knappt tumshög växt med äggrunda— aflånga

håriga rotblad, kronblad 2-klufna, frukt aflång kortare än det upprätta
utstående skaftet.

Förek. allmänt på torra backar, betesmarker, vallar o. s. v.

449 D. muralis L. stjelk bladig af bredt äggrunda tandade stjelkomfat-

taude blad. Maj, Juni, hv. blr. Några tum hög, men slutligen ända
till alnshög växt med omvändt äggrunda kort skaftade rotblad, kron-

blad hela, ståndare 4, frukt aflång på utspärrade skaft.

FöreJc. på torra gräsbevuxna ställen sällsynt i östra delen, t. ex. vid Espe-
röd, Stens Hufvud, Gladsax på Horsehall, Jcrrestads hallar.

36 Fam. l»Ol.YGAIiK^5 Juss.

226. POLYGALA L.

450 P. comosa Sehk. de nedersta bladeri minst, skärmblad lansettlika, de
mellersta längre än blomskaften och skjutande tipp öfver de outslagna
blommorna, sidoskärmbladen af blomskaftets längd, sidofoderbladen
nästan kortare än frukten. % Juni, Juli, r. sällan bl. blr. Stjelk gre-
nad från roten i talrika nästan upprätta grenar, nedtill träaktig, de ne-
dre bladen omvändt äggrunda, de öfre lansettlika, sidofoderbladen med
3 föga förenade, gröfre nerver och nästan fria smånerver.

Förek. mycket sällsynt på ton-a backar, t. ex. på Baby backe Ifvetofta
s:n, Benestad (på sednare stället förgäfves eftersökt).

451 P. vulgaris L. de nedersta bladen minst, skärmblad äggrunda, de mel-
lersta af blomskaftens längd, ej skjutande upp öfver de outslagna blom-
morna, dubbelt längre än sidoskärmbladen, sidofoderbladen längre än
frukten. T\- Juni, Juli, bl. stundom r. blr. Stjelk grenig från roten af
uppstigande grenar, mindre träaktig, blad som föreg., sidofoderbladens
3 gröfre nerver i spetsen sammanbundna, smånerver nätformigt förenade.

Var. oxyptera Echb. sidofoderblad smalare än fröhuset.
Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker; var. på mera fuktiga stäl-

len, t. ex. vid Krageholm. Ekeröd, Kullen.

452 P. amara L. de nedersta stjelkbladen störst, iufvade, bredt omvändt
äggrunda, de mellersta skärmbladen af blomskaftens längd ej skju-
tande upp öfver de outslagna blommorna, sidofoderblad af fruktens
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länga. % Juni, Juli, bl. blr. Stjelk från roten grenig, de öfre stjelk-

bladen som foreg., sidofoderbladen smalare än frukten med de 3 gröfre

nerverna åtskilda, de yttre foderbladen i början af kronans färg, blom-
mor mindre än hos föreg. arter.

Förek. här och der på fuktiga ängar i synnerhet i nordöstra delen, t. ex.

vid Edenryd, Aruj), Lefrasjön (Dr. S. Berggren), Nosahy och Näsby
fält (Dr. P. Olsson), Ahus, Nöbelöf vid vägen åt Wä; i öfriga delar

mera sparsamt, t. ex. vid Ystad, mellan Dalby och Arendala, L. Har-
rie, mellan Hvidarp och Ellinge m. fl. st.

SS Fam. U^tliSAmilVKil^ Bich.

227. IMPATIENS L.

453 I. Noli tängere L. blad afångt äggrunda, sågade, blomskaft3—4 blom-

miga böjda under bladen, blommor hängande med krökt sporre.

Juni—Aug. g. blr. Hög grenig upprätt och glatt växt.

Förek, på fuktiga skuggrika ställen i skogar.

3 8 Fam. TIIiIACK.« Juss.

228. TILIA L.

454 T. vvlgaris Hayn. skärm af blomqvastens höjd, märkefs flikar hop-

stående, frukt nästan klotrund, filtluden med hårdt slätt skal. t> Juli,

hvitg. blr. Årsskott och bladskaft glatta, blad snedt hjertlika, på undre

sidan blekgröna och långhåriga i nerv-vinklarne, sågade, håren mellan

nervernas vinklar hvitaktiga, skärmblad nedlöpande på blomskaftet i en

småningom afsmalnande kant.

Förek. allmänt planterad; stundom äfven i skogar, t. ex. vid Baldringe.

455 T. parvifolia Fhrh. skärm längre än blomqvasten, märkets flikar ut-

spärrade, frukt päronformig filtluden med tunnt, vårtfullt skal. ^
Juli, hvitg. blr. Årsskott och bladskaft glatta, blad snedt hjertlika, på
undre sidan blågröna och långhåriga, håren mellan nerv-vinklarne brun-

aktiga, skärmbladens nedlöpande kant nedtill vanligen rundad.

Förek. allmänt i skogar och buskmarker.

8» Fam. 'StAIjWACKJtR Juss.

229. MALVA L.

f Blad handlikt delade nästan ända till basen.

456 M. moschata L. stjelk jemte blomskaft och foder långhårig af utstå-

ende hår, småfrukter håriga, jcmna. 2J. Juli— Sept. hv. eller rödl. blr.

De nedersta bladen njurformiga handklufna, de öfre handdelta i 5 en-

kelt eller dubbelt pardelta flikar, foderflikar äggrunda, nästan trubbiga,

yttre foderbladen smalt aflånga. Har stark moschuslukt.
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Förek. sällsynt på odlade ställen, i IjusksnAr o. s. v., ofta förvildad, t. ex.

vid Kullen, Mosenhäll Herslöfs a.-h, Maglasätc Höörs s:n (Dr. S. Berg-

gren), Oushy (Dr. P. Olsson), Bruby (C. O. Hamnströrn), mellan Al-
storp och Saxtorp på åsluttningarne. Billinge, Tulesho park. Björn-
storp, B-ögcstaä i dalen, Beiitatad, Hörte o. s. v.

457 M. Alcea L. stjelk tilltryckt hårig, hlomskaft och foder gråhtdna, små-
frukter glatta rynkiga. % Juli, Aug. Ijusr. blr. Blad hjertlika hand-
delta med parklufna eller endast i spetsen inskurna flikar, foderflikar

äggrunda spetsiga, yttre foderbladen aflängt äggrunda.
Var. fastigiata Cac. de mellersta stjelkhladen endast till miclten delade

i 5 flikar, de öfversta 3-delta med nästan hela flikar.

Förek. här och der på torra ställen i busksnår, på backsluttningar o. s. v
,

allmännast i nordöstra samt sydöstra delen, t. ex. vid Beckaskog, Bå-
belöfssjön, Gualöf, Ifoetofta, Grödby Ifvetofta sm, mellan Opipmanna
och Söndraby, Thorseke Fjelkinge s:n och Näsby (Dr. P. Olsson), mel-
lan Färlöf och Boalöf, i sydöstra delen mångenstädes, t. ex. vid Viks

fiskläge, Gladsax flerestädes, i hela Köpiiigeådalen, Hörte skog m. fl.

st.; dessutom flerestädes i vestra och mellersta delen, t. ex. vid Öfveds-
kloster, Harlösa, Fogelsång, vid Löddeström flerestädes, mellan Tå-
garp och Kläsinge vid Wallåkraån, Billinge, Hallands Väderö (H:r
C. Roth) m. fl. st.; var. fastigiata allmännast i sydöstra delen, ofta

växande tillsammans med hufvudformen och utan gräns öfvergående i

den, t. ex. vid Gladsax, Vallby, mellan Skillinge och Brantevik på
flera ställen (Stud. A. Falck), Köpingeådalen flerestädes, Smedstorp
och l'etersborg Smedstorps s:n (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

ff Blad hela eller handlikt klvfna.

458 M. sylvestris L. yttre foder kortare än det inre, kronblad 3 gånger
längre än fodret, småfrukter glatta rynkiga skarpkqntade, fruktskaft
upprätta, (i) (7) och % Juli — Sept. violettr. blr. Ört hårig af långa
utstående hår, stjelk upprätt eller uppstigande, de nedre stjelkbladen

grundt 5—7 klufna, de öfre nästan till midten 5—3 klufna, blomskaft
och foder långhåriga.

Förek. allmänt på odlade ställen; sällsynt i norra delen, t. ex. vid Örkel-
Ijunga och Fagcrhult.

459 M. rotundifolia L. yttre foder kortare än det inre, kronblad dubbelt

längre än fodret, småfrukter ludna jemna trubbkantiga, fruktskaft
nedböjda. (7) — 1\. hv. eller rödl. blr. Juni— Sept. Ört glest hårig,

stjelk nedliggande, stjelkblad njurformiga grundt 5— 7 klufna, inre fo-

der stjernhårigt.

Förek. allmänt på odlade ställen, i byar på gator, vid vägar o. s. v.

460 M. borealis Wallm. yttre foder lika långt sor.i det inre, kronblad föga
längre än fodret, småfrukter ludna skarpkantade rynkiga. (») — '7\.

Juni—Aug. hv. eller rödl. blr. Ört glest hårig, stjelk nedliggande,
stjelkblad njurformiga sågade hela eller grundt 5—7 klufna, inre foder
hårbräddadt, ej stjernhårigt.

Förek. allmänt på odlade ställen, bygator, vid vägar o. s. v.; sällsynt i

norra delen.

230. ALTHJEA L.

461 A. officinalis L. filtluden, blad äggrunda, de nedre 5-, de öfre 3-fii-

kiga med spetsiga, sågade flikar, blomgyttringar kortare än bladen,

yttre foder kortare än det inre. 1\. Juli— Sept. rödl. blr. Hög hvit-

luden växt.

Förek. sällsynt på hafsstränder, sannolikt förvildad, t. ex. vid Malmö, Trel-

leborg, mellan Yvgsjö och Furuboda (ej der i sednare tider funnen).
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40 Fam. fiJKilAlVIACK^. BG.

231. GERANIUM L.

f Foderblad utbredda, hronbladens Mo betydligt kortare än shfi^an.

a — Med rotstock.

1 — Blomskaft 1-blommiga.

462 Gr. sanguineum L. stjelkblad handdelia i 7 vigglika, i spetsen inskurna
flikar, knappt aftagande i storlek uppåt, foderblad 3-nerviga, kronblad
urnupna. 1\. Juni—Aug. purp. blr. Stjelk och blomskaft långhåriga,
blad ludna, motsatta skaftade, dess flikar trubbiga, blomskaft från blad-
vecken och från vinklarne af den tvågrenade stjelkens grenar.

Förek. allmänt på torra ställen, i busksnår, på busksluttningar o. s. v.

2 — Blomskaft 2-blommiga.

463 G. phceum L. stjelk jemte blomskaften långhårig, blomskaft (de en-

skilta) slutligen 'upprätta, kronbladens skifva rundad naggad, små-
frukter rynkiga håriga. 1\. Juni-- Juli, violettbr. blr. Blad spiralställ-

da, handklufna i vanligen 7— 5 hvasstandade flikar, stipler hinnaktiga,

foderblad 5-nerviga aflånga trubbiga borstuddiga, kronblad hårbräddade
på klon, blomskaft glandelhåriga, i början nedböjda, extra-axillära.

Förek. sällsynt i fuktiga bokskogar och gamla trädgårdar vid Krageholm
och Tosterup (Stud. Aulin); älven af gammalt uppgifven för N. Vram,
men sannolikt numera försvunnen.

464 G. ptalustre L. stjelk jemte blomskaften hårig, blomskaft (de enskilta)

sUitligen nedböjda, kronblad rundade håriga i klons kant, småfrukter
jemna håriga. % Juli, r. blr. Blad motsatta, handklufna i 5 inskurna
flikar, stipler ofta örtartade, foderblad 5-nerviga, föga håriga, borstud-
diga, blomskaft i bladvecken, ej glandelhåriga.

Förek. i fuktiga skogar allmänt från Kullen, till Stehag, t. ex. vid Kullen,
Barnlösa, Kropp, Belteberga, Bosarps herregård, Risekattslösa, Hess-
lunda, N. Vram, Billinge, Gunnaröd, JRamstorp, Fastorp, Vitseröd,

Stehag, Pinelierna vid Gudmundtorp, Ousbyhohn; dessutom i JReften,

Fogelsång, Dalby hästhage, Öfveds ängar, Böddinge, Benestad, nära
Christianstad m. fl. st.

465 G. pratense L. stjelk upptill jemte blomskaften glandelhårig, blomskaft
(de enskilta) slutligen nedböjda, kronblad rundade, håriga i klons
kant, ståndarsträngar nedtill vidgade, tvärt sammandragna, småfruk-
ter glandelhåriga jemna. Ij. Juli, Ijusbl. blr. Blad motsatta handdelta
i 7—5 inskurna flikar, stipler hinnaktiga, foderblad håriga aflånga trub-

biga, borstuddiga 3-nerviga, blomskaft i bladvecken.
Förek. sällsynt i skogar, fullkomligt vild i vestra delen, t. ex. i Dalby häst-

hage nordvestra delen (Stud. C. J. Boström), Fugerups skog tillsam-

mans med Dentaria, Ask vid vägen bland buskar (II:r C. Roth),
Kågeröd (Stud. C. J. Hultberg); dessutom flerestädcs förvildad, t. ex.

vid Lund i östra promenaden, Björnstvrp, Kragchohn, Trollehulm,
Trollenäs, Gummarp, Irolle-Ljuiigby m. fl. st.

466 G. syhaticum L. sijelk upptill jemte blomskaften glandelhårig, blom-

skaft (de enskilta) U2)prätta, kronblad rundade håriga äfven på klons

öfre sida, ståndarsträngar vid basen vidgade, uppåt afsmalnande, små-
frukter glandelhåriga. % Juli, violettr. blr. Blad motsatta eller ej

sällan spiralställda handdelta i 7— 5 inskurna flikar, stipler hinnaktiga,

foderblad aflånga spetsade borstuddiga håriga, blomskaft från blad-

vecken.
Förek. temligen allmänt i skogar.
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467 G. pyrenaicum L. stjclk upptill jemte hlomnkaften ylancMhåriy, blom-

skaft (de enskilta) slutUgen vedhöjda, kronblad 2-kltifna, på klons

båda sidor håriga. % Maj, Juni, r. blr. Rotstock mj'cket kort, blad

handklufna i 7— 5 inskurna flikar motsatta, blomskaft från bladvecken

och från vinklarna af den 2-grenade stjelkens grenar, foderblad nästan

utan udd.
Förck. sällsjTit och sannolikt endast i förvildadt tillstånd vid Lund flere-

städes, Aruj).

b — Utan rotstock.

1— Foderblad nästan utan borstudd, frön släta.

468 G. pusillum L. kronblad of fodrets längd, småfrukter jemna, håriga.

Juni — Aug. violettr. blr. Stjelk småluden, nedliggande eller upp-
stigande, blad till största delen motsatta, handdelta i 7— 5 hela eller i

spetsen 2— 3 klufna flikar, blomskaft vanligen i bladvecken eller i gre-

narnes vinklar, de enskilta slutligen nedböjda, 5 ståndare sterila, kron-

blad urnupna.
Förek. allmänt på torra ställen, i åkrar o. s. v.

469 G. molle L. kronblad nästan dubbelt längre än fodret, småfrukter
glatta, rynkiga. Maj —Aug. Ijusr. blr. Stjelk mjukhårig af långa
utstående hår, uprätt eller uppstigande, blad mest spiralställda hand-
delta i 7-5 hela eller inskurna flikar, blomskaft vanligen extra-axillära,

de enskilta slutligen nedböjda, kronblad urnupna.

Förek allmänt på torra ställen, backsluttningar o. s. v.

2 — Foderblad med utdragen borstudd, frön punkterade.

G. viscidulum Fr. kronblad hela med glatt klo Uppgifves förekomma
flerestädes kring Lund, der den dock numera tyckes endast anträffas

som ogräs i Botaniska Trädgården.

470 G. dissecium L. foderblad platta, kronblad urnupna med hårig klo,

blomskaft kortare än bladen. .Tuni, Juli, r. blr. Stjelk grenig, van-

ligen utbredd, upptill glandelhärig, blomskaft till största delen utgå-

ende från grenvinklarne, blad handdelta i 5— 7 flikar, som återigen äro

delade i smala aflånga flikar, småfrukter glandelhåriga.

Förek. temligen allmänt på åkrar, vallar o. s. v.

471 G. columbinum L. foderbladens kanter utvikna, kronblad urnupna tned

hårig klo, blomskaft betydligt längre än bladen. (V) Juni—Aug. r. blr.

Stjelk utbredd grenig, tilltryckt hårig utan glandier, blad handdelta i

7—5 flikar, som återigen äro delade i smala flikar, blomskaft till stör-

sta delen utgående från bladvecken, småfrukter nästan glatta.

Förek allmänt på samma lokaler som föreg.

ff Foder upprätt, kronbladens klo af skifvans längd eller längre.

472 G. lueidum L. nästan glatt, foder 5-kantigt, på tvären rynkigt, blad

handdelta i 5— 7 inskurna flikar. Juni— Aug. Stjelk vanligen upp-
rätt, blad med kretsrund eller njurformig omkrets, motsatta skaftade,

blomskaft från bladvecken och grenvinklarne, de enskilta slutligen ut-

spärrade.

Förek. här och der -på, skuggiga ställen bland klippor och i busksnår, i

synnerhet i östra delen t. ex. vid Charlottenlund på hafsstranden, Örup),

Gladsax och Jerrestads hallar, Eörum, Stens Hufvud, Fsperöd, Bals-
berg, Jföklack, Oppmanna, Glimåkra vid Trollastugan m. fl. st. ; i ve-

stra delen t. ex. på Hallands Väderö (Stud. J. M. A. Jönsson), Krap-
perup, Klöfvahallar, Skuralid, Odensjön m. fl. st.
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473 G. Bohertiamim L. glandelhårig
,
foder 10-kantigt jemnt, blad 3—5

fingrade. och 0, Juni—Aug. Stjelk vanligen upprätt grenig, blad
motsatta skaftade, småbladen skaftade parklufna; hela växten illaluk-

tande.

Förek. allmänt på odlade ställen och i fuktiga skogar.

232. ERODIUM L'Herit

474 E. cieutariuin L^Her. blad med aflång omkrets, parbladiga med jiar-

delta småblad, blovnnor i lä)igt /skaftade fåblommiga flockar, stipler

och skärmhlad äggrunda speUiga. och Maj Juli,r. blr. Liten
långhårig vanligen nedliggande växt.

Förek. allmänt på torra ställen, i åkrar, på odlade ställen o. s. v.

41 Fam. OlLAIiinK.VC DC.

233. OXALIS L.

475 O. Acetosella L. blom.stänglar enblomstriga från en krypande rotstock,

med två ho2wuxna skärmhlad 2>å midten, blad 3-fingrade med omvändt
hjertlika, tilltryckt håriga småblad, kronblad 3— 4 gånger längre än
fodret. % April— Maj, rödl. blr. Rotstock beklädd med köttiga fläll,

stipler mjukhåriga vidvuxna bladskaftet, de sist utvecklade blommorna
kronbladslösa.

Var. rosea, blommor rosenröda.

Förek. allmänt i fuktiga skogar; var. rosca vid Stehag nära Ringsjön
(Stud. A. J. Johansson).

O. strida L. blomskaft 2—3 blommiga från bladvecken af en bladbä-

rande stjelk, blad utan stipler 3-fingrade af omvändt hjertlika, nä-

stan glatta småblad, kronblad dubbelt längre än fodret, blomskaft upp-
rätta. '2j. Juni-Sept. g. blr.

Förek., som d§t tyckes, tillfälligtvis förvildad, t. ex. vid Malmö, Lund,
Vegeholm, Akesholm m. fl. st.

O. corniculata L. skiljer sig från föreg. genom nedliggande stjelk, stipler

vidvuxna bladskaftet, de enskilta blomskaften slutligen tillbakabiijda.

Förek. stundom förvildad i gamla trädgårdar, men ännu mera tillfällig

än föreg.

48 Fam. I^IMKJE DC.

234. LINUM L.

476 L. catharticum L. stjelk upptill up>prepadt 2 grenig, blad motsatta,

kronblad dubbelt längre än foderbladen. (V) Juni— Aug. hv. blr. De
nedre bladen omvändt äggrunda— aflånga, de öfre aflånga lansettlika,

i kanten hårbräddade, foderblad lansettlika, i kanten glandelhåriga.

Förek. allmänt på torra ängar, betesmarker o. s. v.

L. usitatissimum L. blad spiralställda, kronblad 3 gånger längre än fo-

derbladen. (£) Juli—Aug. bl. blr.

Förek. allmänt odlad och ofta sjelfsådd.
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235. RADIOLA EotJi.

477 R. linoides Roth. sijelk vpprepndt 2-grenig, blad äggrunda helbräd-

dade, hlomslcajt från grenvinllurne och i grenspetsarne, hronhlad af
fodrets längd. Juli -Sept. bv. bh'. Liten späd ört med mycket
grenig stjelk.

Förek. allmänt på sandiga något fuktiga eller öfversvämmade ställen.

43 Fam. HYrKRIClÄJK^ DC.

236. HYPERICUM L.

f Stjelk upprätt.

a — Stjelk trind.

478 H. montamim L. glatt, stjelk upptill bladlös, blomknippen samman-
dragna. 2|. Juli, Aug. blekg. blr. Blad äggrundt aflånga oskaftade,

något stjelkimifattande, endast de öfre med genomskinliga, punktfor-
miga intryckta glandier, foderblad i kanten försedda med långt skaftade
glandier.

Förek. temligen sällsynt på steniga backar bland buskar, t. ex. vid Halla-
vara Houfs s:n (Stud. J. M. A. Jönsson), Kullaberg, Helsingborg vid
Pålsjö, mellan Gåsebäck och Barnlösastigen, N. Vram, Afvarp, mellan
StockamöUun och Bögerup, Stens Hufvud, Forsakar vid Degeberga,
Balsberg (Dr. P. Olsson), Kjugebacke, Iföklaek m. fl. st.

479 H. hirsutuni L. småluden, stjelk tätt bladbeklädd, blomknippen i gre-
nig klase. '2\. Juni. Juli, g. blr. Blad äggrundt aflånga, kort skaftade,

med genomskinliga glandier, foderbladens glandier kort skaftadf;.

Förek. här och der i skogar och Inisksnår, t. ex. vid Barnlösa, Afvarp) i

iJndet, Bögerup, Beften, Fogelsång, Dalby hästhage, Alnarp), Helle-
stads ora, Börringe, Marsvinsholm, Krageholm på ön Lybeck och i

Finnbovången, Stenhult, Hörte skog, Svarte skog, Smedstorp, Christi-

anstad på Lingenäset och vid Lillö (Dr. P. Olsson), Beckaskog m. R.st.

b — Stjelk kantig.

480 H. tetrapterum Fr. stjelk med 4 vinglika kanter, foderblad smalt lan-

settlika spetsiga. % Juli, Aug. blekg. blr. Glatt, blad breda ovala,

med genomskinliga glandier, något stjelkomfattande, foderblad under
blomningen upprätta, kronblad lansettlika icke eller föga svartpunkte-

rade, blommor mindre och blekare än hos följ.

Förek. här och der i fuktiga skogar, torfmossar, vid bäckar o. s. v., t. ex.

vid Helsingborg, Glumslöfs tegelbruk, Hven (Stud. B. Cöster), N. Vram,
Bösmöllan, Beften, Sandby mölla, Dalby hästhage, V. Tveet, mellan
Silfåkra och Tvedörra (H:r C. Roth), Torups mölla, Boslätt, Krage-
holm, Tågrå, Brandstad och Öfvedskloster (H:r C. Roth), Benestad,
Stenby hällar, Ystad vid Riserbäcken, Sandby mosse Borreby s:n (Dr.

P. Olsson), Gladsax s:n i Bönders mosse, Segesholm, Vidtsköfle, Vejle-

sjön m. fl. st.

481 H. quadrangulum L. stjelk med 4 smala kanter
,
foderblad ovala trub-

biga. %. Juli, Aug. g. blr. Glatt, stjelk med gTenskott, blad äggrunda,
de öfversta med genomskinliga glandier, foderblad under blomningen
utstående, kronblad ovala svartpunkterade.

Förek. allmänt på åkerrenar, vid vägar, på torra ängar o. s. v.

482 H. perforatum L. stjelk plattadt 2-kantig, foderblad lansettlika spet-

6
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siga. T\. Juli, Aug. g. blr. Glatt, blad ovala med talrika genomskin-
liga glandier, kronblad i kanten med svarta punkter och streck.

Förek. allmänt på torra backar och betesmarker, vid vägar o. s. v.

ff Stjelh neåliggande.

483 H. htimifusum L. stjelh plattad 2-hantig, blad ajiånga, kort skaftade,

foderblad afiånga trubbiga. % Juni—Aug. Ijusg. blr. Glatt, de öfre

bladen med genomskinliga glandier och i kanten svart punkterade, kron-

blad endast hälften längre än foderbladen, jemte dem svart punk-
terade.

Föreh. på sandiga marker, trädesåkrar o. s. v. temligen allmänt i östra

delen, t. ex. vid Gualöf, Träne, Triilstorp V. Vrams s:n, mellan De-
geberga och Forsakar, Magiehem, Brösarjj, Baflunda, Esperöd, mellan

St. Olof och Kronovall, Delperöd mellan Börum och St Olof, Vem-
merlöf (Dr. P. Olsson), Köpinge, Kabusa m. fl. st.; i mellersta delen

^^d Illstorp (H:r C. Roth), kring Veberöd och Ö. Tveet; i vestra delen

på Kullen nära Bärikull, Törringe (Dr. A. Winslow).

** Fam. CISTIMKit: DC.

237. HELIANTHEMUM Blill.

484 n. vulgäre Gtsrtn. blad afiånga motsatta med lansettlika stipler, frukt-

skaft tillbakaböjda. % Juni, Juli, g. blr. Halfbuske med håriga blad

och stjelkar, blad under gråludna eller gröna, foderblad nästan glatta

med håriga nerver, af den håriga fruktens längd, kronblad dubbelt

längre än fodret.

Förek. temligen allmänt på betesmarker, backar o. s. v.

4& Fam. VIOIiARlK^ DC.

238. VIOLA L.

f Sidokronbladen rigtade åt sidorna.

a — Blommor, åtminstone de med kronblad försedda, utgående från en

underjordisk stam.

483 V. odorata L. rotstock med grenskott, blad hjertlika—njurlika, föga
håriga, foderblad trubbiga, det nedre kronbladet urnupet, de öfriga i

spttsen rundade. % April, Maj, bl. blr. Stipler äggrundt lansettlika,

ofta tandade, blomskaftets båda skärmblad vanligen lastade ofvan mid-

tcn, blommor välluktande, märke nedböjdt, fruktskaft vid mognaden ut-

sträckta på marken, frukt klotrund hårig.

Förek. förvildad flerestädes i parker, gamla trädgårdar, på vallar o. s. y.,

t. ex. vid Helsingborg, Landskrona, Trollenäs, Billinge, Ellinge, Or-

tofta, Hvidarp, Ltind, Trolleberg, Malmö, Krageholm, Christianstad,

Beckaskog m. fl. st.; fullkomligt vild synes den vara pä Gladsax hal-

lar (Stud. A. Falck) samt på Kullaberg.

486 V. hirta L. rotstock utan grenskott, blad hjertlika något afiånga, små-

ludna, foderblad trubbiga, alla kronbladen urnupna. 2). April, Maj,
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bl. blr. Stipler smalt lansettlika borstbräddade, skärmblad vanligen
fastade nedom blomskaftets midt, blommor luktlösa, märke, fruktskaft

och frukt som föreg.

Förek. allmänt på torra gräsbevuxna ställen, isynnerhet bland buskar.

487 V. vihnbilis L. hlcid hjertUka—njiirformiga, nästan glatta, med ensi-

digt håriga slaft, frxktbiJdande blommor kronbladslösa från bladvec-
ken af en sJtitligen förlängd stjelk, foderblad spetsiga. 2j- April, Maj,
violett, blr. Rotstock utan grenskott, stipler äggrundt lansettlika hel-

bräddade, skärmblad fastade ofvan blomskaftets midt, de från rotstoc-

ken utgående blommorna försedda med i spetsen rundade kronblad,
välluktande, den utvecklade stjelken trekantig, ensidigt hårig, dess frukt-

skaft upprätta korta, märke nedböjdt, frukt 3-kantig spetsig, glatt.

Förek. här och der i skogar, bland buskar o. s. v., t. ex. på Kiillaberg,
Billinge, Stockamöllan, Fastorp, Bgsarp, kring Ringsjön,, Löberöds-
dalen, Fogelsång, Dalby hästhage, Öfvedskloster, Röddinge, Gladsax,
Östratorps skog, Fsperöd, Lillö nära Christianstad m. fl. st.

488 V. palnstris L. glatt, blad njurlika, foderblad trubbiga, det nedre kron-
bladet nrmipet, ståndarnes sporrar korta tjocka, pnnglika. % Maj,
viol. blr. Rotstock utan grenskott, stipler äggrunda hela, skärmblad
fastade vid eller nedanom blomstängelns spets, blommor luktlösa, dess
skaft längre än bladen, märke nästan rakt, fruktskaft upprätta med
hängande aflånga, trekantiga och glatta frukter.

Förek. allmänt i kärr.

489 V. epipsila Ledeb. gröfre med nästan dubbelt större blommor, det an-
dra stjelkbladet med något utdragen spets, blomskaft af bladens höjd,
ståndarnes sporrar långt utdragna kägellika, något krökta. 2). Maj,
viol. blr. På Skånska exemplar äro de 2 nedersta foderbladen spet-
siga, för öfrigt som föreg., i hvilken den stundom synes utan gräns öf-

vergå; möjligen en storblommig form af denna.
Förek. temligen sällsynt på kärrängar i vestra delen, t. ex. vid Lindved,

Roslätt, Törringe (Caud. O. Nordstedt), vid Ringsjön nära Stehag och
på flera andra ställen, vid Rönneå, Stockamöllan, Ramstorp m. fl. st.;

i östra delen vid Balsberg (Dr. P. Olsson).

b — Blommor i bladvecken på en förlängd stjelk.

490 "V. sylvatica Fr. rotstock utvecklande dels blomlösa bladrosetter dels

blombärande grenar, blad bredt hjertlika—-njurlika jemte stjelken nä-
stan glatta, frukt glatt. 2|. Maj, Juni, bl. blr. Växt med axlar af 3

ordningar, nämligen rotstocken, slutande med en bladrosett, den gre-

niga förlängda, bladbärande stjelken samt blomskaften, stipler lansett-

lika, hvasst flikade, kortare än de ovingade bladskaften, blad tunna,
sporren blå 3—4 gånger längre än foderbladens bihang.

Var. Riviniana större med mera rundade kronblad, sporrat hvitgul.

Förek. allmänt i skogslundar.

491 V. arenaria DC. rotstock med bladrosetter och förlängda blombärande
grenar, stjelk och blad finludna, de nedre bladen bredt hjertlika, de

öfre aflångt hjertlika, frukt småluden. 2j. April, Maj, bl. blr. Stipler

äggrundt aflånga, hvasst flikade, mera örtartade, fast slutligen hinnak-
tiga, mycket kortare än de ovingade bladskaften, blad fasta, sporren 3
gånger längre än foderbladens bihang.

Förek. allmänt i östra och mellersta ^Skånes sandtrakter från Broby (C. O.

Hamnström), Christianstad och Ahus till Kåseberga; i mellersta delen

kring Sjöbo och lUstorp (H:r C. Roth); i nordvestra delen t. ex. vid

Kullen, Helsingborg

.

6*



84

492 V. canina L. rotstock titan bladrosetter, stjelh och blad nästan glatta,

blad Kjiånga hjertlika med ovingade skaft, frukt glatt trubbig. % Maj,

Juni, 111 blr. Växt med axlar af endast 2 ordningar, nämligen grund-
axeln, som förlänger sig ofvan jorden till en bladbärande stjelk, och
blomskaften, stipler slutligen hinnaktiga, lansettlika hvasst sågade,

mycket kortare än de ovingadc bladskaften, blad fasta, sporren gulhvi t,

dubbelt längre än foderbihangen.

Var. strida Horn. de ofre .stiplerna af bladskaftets längd.

Förek. allmänt på betesmarker och backar, i utkanten af skogar o. s. v.;

var. stricta på sandfälten iTiellan Ystad och Nybrohusen (Lekt. Grön-
vall. Anteckn. till Sk. Flora pag. 6), Lingenäset vid Christianstad

(Dr P. Olsson).

493 V. stagnina Kit. glatt, rotstock tttan bladrosetter, blad lansettlika med
något hjertlik bas, stipler örtartade, de öfre af de xipptill vingkan-
tade skaftens längd, frnkt något spetsig. % Juni— Aug. bl. blr. Stjelk

grenig, vanligen upprätt, foderblad aflångt äggrunda spetsiga, sporren

föga längre än foderbihangen.

Förek. temligen sällsynt vid stränder af åar och insjöar, t. ex. vid Vege-

hohn, Heckeberga, Trelleborg, Walleberga, Stafrasbacken i Hammars
sjö nära Christianstad (Dr. P. Olsson), Nosaby, Sissesjö, Hanaskog
vid grafvarne kring ruinerna af gamla gården (Dr. P. Olsson); en lägre

mera utbredd form är af Prof. Fries anmärkt för Öfvedskloster oclr

Kåseberga (möjligen hörer hit en af författaren jjå hafsstranden söder

om Stens Hufvud anträffad form, af Lekt. Grönvall i Ant. till Sk. Flora

benämnd V. canina-crassifolia).

ff Sidokronbluden riglade uptpåt.

494 V. tricolor L. blad äggrrmda aftånga, de nedre något hjertlika, sti-

pler örtartade lyrformigt pardelta, vanligen betydligt längre än blad-

skaften, sporren föga längre än foderbihangen. (») och April

—

Sept. Stjelk kantig grenig, nedliggande—upprätt, blommor mycket
varierande till färgen, vanligen violetta och gula.

Var. arvensis Murr. blomkrona gulhvit, af fodrets längd eller kortare.

Förek. allmänt på torra betesmarker, åkrar och backar.

40 Fam. DR«»ilKRACKJE: DC.

239. PARNASSIA L.

495 P. palustris L. glatt, rotblad skaftade hjertlika, stjelk kantig med ett

hjertlikt stjelkomfattande blad, foderblad trubbiga. % Juli, Aug. hv.

blr. Qvartershög växt med enblomstriga stänglar.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

240. DROSERA L.

496 D. rotundifolia L. blad utbredda på marken runda med småhåriga
' skaft, blomstängel lippräit ända från basen. '^ Aug. Sept. hv, blr.

Blad tvärt sammandragna mot skaftet, blomstängel mycket längre än

bladen, foderblad smala trubbiga, kortare än frukten, märken klotfor-

miga hvita.

Var. bracteata Lyngby, stängel grenad, skärmblad bredare.

Förek. allmänt i skogskärr; var. bracteata vid Hörja (Dr. P. Olsson),

Gladsax (Stud. A. Falck).
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497 D. longifolia L. blad upprätta tunglika med nästan glatta skaft, blom-

stängel upprätt ända från basen. T\- Juli, hv. blr. Blad småningom
afsmalnande mot skaftet, blomstänglar mycket längre än bladen, foder-

blad smala trubbiga, vid mognaden samstående i spetsen, mäi-ken klubb-

lika hvita.

Var. obovata Koch. blad spadltka.

Förek. allmänt på samma lokaler som föreg. ; var. obovata vid Broby (C.

O. Hamnström).

498 D. intermedia Hayne. blad ttpprätta omvändt äggrtcnda med glatta

skaft, blomstängel nedtill bägböjd, af bladens längd %- Juli, Aug. hv.

blr. Foderblad vid fruktmognaden i spetsen utböjda, märken urnupna.

Förek. allmänt i kärr, på öfversvämmade ställen o. s. v.

419 Fam. SII^KIVACKJE DC.

241. SILENE L.

f Blomfoder uppblåst, nätådrigt.

499 S. infläta Sm. blommor lutande i mångblommigt knippe, skärmblad hinn-

aktiga, kronbladens skifva nedom midten 2-klufven med ett 2-knöligt

bihang på insidan. % Juni—Aug. hv. blr. Rotstock med upprätta

eller uppstigande blombärande grenar samt bladiga knoppar, frukt ägg-

rundt klotrund, omkring '^/^rdelar längre än det pelarlika fruktfästet.

Förek. allmänt på torra ängar, vid vägar o. s. v.

500 S. maritima With. blommor upprätta i 1—3 blommigt knippe, skärm-
blad, örtartade, kronbladens skifva 2-klufven ungefär till midten, med
ett 2-tandadt fjäll-^ikt bihang på insidan. 2J. Juni—Aug. hv. blr. Rot-

stock med uppstigande blombärande samt talrika nedliggande, endast

bladbärande grenar, blad köttiga, frukt klotrund, hälften längre än
fruktfästet.

Förek. sällsynt på hafsstränder i nordvestra delen, t. ex. på Hallands Vä-

derö (H:r C. Roth), Torekoic, Hallavara Houfs s:n. Kullaberg.

ff Blomfoder cylindriskt, 10-nervigt.

501 S. nutans L. blomknippen bildande en ensidig klase, blommor långt

skaftade lutande, stjelkblad smalt lansettlika, kronblad 2-klt(fna. %
Juni, Juli, hv. blr. Vanligen hårig och upptill klibbluden, rotblad om-
vändt äggrunda—lansettlika, fodret 5-tandadt med äggrunda tänder och

under blomningen klubblikt, slutligen bristande för den utväxande
frukten, kronblad med 2 syllika bihang på insidan.

Var. glubrata, stjelk glatt, blad endast i kanten håriga.

Förek. temligen allmänt^ på torra, grusiga backar; var. glabrata sällsynt,

t. ex. vid Ö. Torp, Ahus i Espet, Iföklack.

502 S. noctiflora L. blommor ensamma eller i qvastlikt knippe, upprätta,

långt skaftade, stjelkblad lansettlika, kronblad 2-klufna. Juli

—

Sept. rödl. blr. Stjelk upptill klibbluden, de nedre bladen omvändt
äggrunda håriga, fodret under blomningen cylindriskt, 5 klufvet med
långa syllika flikar, kronblad med 2 Ijäll-lika, tvärhuggna fjäll på in-

sidan.

Förek. allmänt på åkrar i vestra delen; i östra mindre allmänt, t. ex. vid
Ystad, Benestad, Vidtsköfle, Christianstad. Ärup, Ifö, EJuge, Eden-
ryd m. fl. st.



503 S. gallica L. blommor i ensidigt TdaseliM kvippe, kort skaftaäe upp-
rätta, stjelkhlad aflånga, kronblad nästan hela. Juli—Aug. rödl.

blr. Klibbluden, de nedre bladen omvändt äggrunda, foder under blom-
ningen cylindriskt med syllika flikar, kronblad med 2 tvärhuggna fjäll

på insidan, frukt med fciga ffirlängdt fäste samt utböjda skaft.

FöreJc. sällsynt och, som det synes, tillfälligt i åkrar söder om Malmö
flerestädes, t. ex. mellan Borgmästaregården och Fosieborror, mellan
Bosenlund och Möllevången, vid Vintrie, äfven vid Lund.

S. Armeria L. glatt, blommor i qvastliJca greniga knippen, stjelkblad

äggrnnda, kronblad nästan hela. och r. blr.

Förek. här och der, fast tillfälligt förvildad, i gamla trädgårdar, aldrig i

åkrar.

242. MELANDRIUM Böhl.

504 M. pratense M. stjelkblad lansettlika, fodertänder smala jemnhreda,
fruktens tänder parvis sammanhängande, nästan upprätta. Juni

—Sept. hv. blr. De nedre stjelkbladen äggrundt lansettlika skaffade,

de öfre nästan oskaftade, alla långt afsmalnande mot båda ändar, foder

aflångt på ^ blommorna, äggrundt uppblåst på ^ blommorna, hela ör-

ten vanligen klibbhårig, blommor öppna om aftonen, svagt välluktande.

Var. ruhellum, blommor rödletta.

Var. viscosvm, hela växten glatt, under bladens fästpunkter klibbig, lik-

sotn blomknopparne.
Förek. allmänt på odlade ställen ; var. rubelhfm vid Lillö (Dr. P. Olsson),

Benestud, Gunnaröd; var. viscosum endast en gång anträffad vid Xw«(Z
mot L. Baby.

505 M. sylvestre B. stjelkblad äggrunda, fodertänder äggrnnda, fruktens

tänder åtskilda tillbakarullade . % Juni, Juli, r. blr. De nedre sfjelk-

bladen bredt ovala, skaftade, de öfre oskaftade, med bred bas nästan

stjelkomfattande, alla föga afsmalnande mot spetsen, hela örten hårig

af långa mjuka hår, blommor utan lukt, öppna om dagen.

Förek. allmänt i fuktiga skoglundar.

243. VISCARIA Böhl.

506 V. vulgaris B. blad jemnbredt lansettlika, nedtill i kanten ullhåriga,

stjelk upptill under fästpunkterna klibbig, blomknippen i en förlängd

klase. % Juni, v. blr. Rotstock med talrika korta bladskott och en-

kla upprätta, blombärande grenar, blomfoder uppåt vidgadt med korta

triangellika tänder.

Förek. allmänt på torra grusiga backar och betesmarker.

244. LYCHNIS L.

507 L. flos Cuculi L. stjelk småluden, blad ajiångt lansettlika, blomknip-

pen långt skaftade i en gles qvastlik klase, kronblad 4-delta. 2\ Juni,

Juli, r. blr. Stjelk nedtill utsändande grenskott, refflad sträf.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

245. AGROSTEMMA L.

508 A. Githago L. blad smala jemnbreda, foderpipen upptill sammandra-

gen, kortare än de smala spetsiga Jiikarne. (£) Juni, Juli, r. blr. Hög
upprätt, vanligen greuig, gråluden växt med ensamma blommor i gi-en-

spetsarne.

Var. nana, enblomstrig, kronblad af foderflikarnes längd eller längre.

Förek. allmänt som ogräs bland höstsäd; var. nanrj, ej sällsynt, t. ex. vid

Gladsax (Stud. A. Falck), Esperöd, Ugerup, Asum, Wä (Dr. P. Ols-

son), Ölsjö, Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Lund m. fl. st.
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246. SAPONARIA L.

509 S. officinalis L. blomknipjyen i sammandragen qvast, blomfoder glatt,

kronblad nästan hela, med 2 fjäll på klons insida. % Juli, Aug. hv.

eller rödl. blr. Rotstock med grenskott och vanligen enkla ujiprätta

blombärande grenar, blad äggrundtlansettlika glatta, blomfoder i bör-

jan cylindriskt, slutligen på midten uppblåst.

Förek här och der på odlade ställen kring hus, på kyrkogårdar, gamla
trädgårdar o. s. v., sannolikt /rån början förvildad, t. ex. på Kullen,

Helsingborg, Hven, Saxtorp, Alstorp, Högestorp, Ramstorp, Örtofta,

Vademöllan, L. Harrie mölla, Stungby, Lomma, Källby, mellan Har-
deberga och Byd, mellan Tveet och Bomeleklint, Gräntinge Genarps
s:n, Kyrkheddmge, L. Svedala, fi. Torp, Skifvarp, Jordberga, Illstorp,

Gladsax, Cimbrishamn, Wä, Asum, Ugeriip, V. Vram, Vanneberga,
Broby m. fl. st.

247. DIANTHUS L.

f Kfonhlad tandade.

510 D. Armeria L. blomknippen i sammandragen qvast, skärmblad lan-

settlika långspetsade af blomknippets längd, yttre fodret af å ägg-
runda syls2)etsade, örtartade och håriga fjäll, under blomningen längre

än fodret. Juli, Aug. r. blr. Stjelk grenig, i synnerhet upptill

jemte bladen småluden, rotblad smalt lansettlika, stjälkblad smala jemn-
breda.

Förek. här och der på torra ställen bland buskar, t. ex. på Kullaberg,
Helsingborg, Kjells Nöbbelöf på åkerrenar (Stud. B. Cöster), Aby, Bo-
tiUelurul nära Lund, Lund mot Trolleberg flerestädes, Fogelsång, 3Ial-

mö, Hvellinge, Stenby hällar, Gillesgrufvan, Gladsax, mellan Börum
och Stens Htifvud, Esperöd m. fl. st.

511 D. deltoides L. blommor ensamma i grenarnes spetsar, skärmblad lan-
settlika uddspetsade, kortare än blomman, yttre fodret af vanligen 2
äggrunda uddspetsade, hinnaktiga och glatta fjäll, kortare än fodret.

1\. Juni—Aug. r. blr. Rotstock med grenskott och blombärande gre-
nar, rotskottens blad aflånga trubbiga, stjelkblad smala jeranbreda.

Förek. allmänt på torra betesmarker och ängar.

ff Kronblad djupt flikade.

512 D. arenarius L. rotstock utvecklande talrika, tätt tufvade grenskott och
blombärande stjelkar, de sednare oftast enkla enblommiga. 2|. Juli, Aug.
hv. blr. Stjelkblad smala jemnbreda, mycket kortare än stängelleder-

na, det yttre fodrets fjäll bredt äggrunda, kort uddspetsiga, lika långa
med V/,:delen af fodcrpipen, kronblad på insidan håriga.

Förek. här och der ymnigt på sandfälten i östra kuststräckan från Cim-
brishamn till Ljungby, i mellersta delen sällsynt t. ex. vid Bamsåsa
och Marsvinsholm, samt i vestra delen på sandfälten kring Saxån och
Löddeström mångenstädes ymnig.

513 D. superbus L. rotstock utvecklande glesa grenskott och blombärande
stjelkar, de sednare upptill greniga 2-mängblommiga. 2). Juli Sept.
r. blr. Stjelkblad jemnbredt lansettlika af stängelledernas längd eller

föga kortare, det yttre fodrets fjäll bredt äggrunda, kort uddspetsiga,
lika långa med Vii^delen af foderpipen.

Var. pumila, 1—2-blomstrig, blommor ofta hvita.

Förek. här och der på ängsmarker, i glesa ekskogar o. s. v., t. ex. vid
Vrams Gunnarstorp, Bönneberga, Saxtorp, Norrviddinge, Jjöddekö-
pinge, Bamstorp, Billinge, Bamsåsa, Höörs s:n flerestädes (Dr. S.

Berggren), Stehag (H:r C. Roth), Bosarp, Skarhult, Klemenstorp (H:r



c. Roth), Löberödsdalen, ö. Torn, Eeften, V. Tveet, Hellestad, Silf-

ålcra, Ofvedskloster, Roslätt, Gillesgritfvan i Ö. Torps s:n, Espö på
stranden (Doc. E. Tegnér), Hörte skog, ÖJa mosse, Hagestads målare
nära Sandhammar, Tvmarp nära Cimhrishamn (Stud. A. Falck), Rö-
rum, Andrqrtim, Ugernp, Christianstad på Isternäset, Härlöf, Ö.
Ljungby, Ahy m. fl. st.; var. pumila sällsynt på hafsstränder, t. ex.

vid Trelleborg (enl. Dr. P. Olsson), Gislöf och Skåreho.

248. TUNICA Scop.

514 T. prolifera Scop. glatt, de båda yttersta skärmfjällen kortare, lan-

settlika spetsiga, de öfriga breda rundade af det till ett hufvud sam-
mandragna blomknippets längd. Juli, Aug. Ijusr. blr. Stjelk enkel

eller med få enkla upprätta grenar, blad smala jemnbreda, kronbladens
klo med vinglika kanter.

Förek. sällsynt på sandbackar i östra delen, t. ex. på strandbackarne vid Kåse-
berga samt deremellan och Sandhaminar, på backarne vid bäcken, som
skiljer Uafiunåa och Torups egor (derstädes förgäfves eftersökt), på en
backe mellan Magiehem och hafvet? (enl. uppgift i Malmö Hand. och
Sjöf. Tidn. n:o 33).

249. GYPSOPHILA L.

515 G. muralis L. stjelk upptill glatt, ända nedifrån upprepadt 2 grenad
med utspärrade grenar, blommor ensamma i bladvecken och grenvink-
larne. (O Juli, Aug. rödl. blr. Blad smala jemnbreda, foder upptill

vidgadt, dess tänder rundade, kronblad hela eller urnupna.

Förek. temligen sällsynt på torra ställen, vid vägar och gångstigar, stun-

dom äfven i åkrar, t. ex. vid Måstnge V. Karups s:n, Rosenlund,
Helsingborg, mellan Lund och Keflinge, Lund på Vagnmansjorden
(numera utgången?), mellan Baldringe och Krageholm, Cimhrishamn,
Fsperöd, Balsberg m. fl. st.

516 G. fastigiata L. stjelkar från rotstocken enkla, upptill klibbludna,

blommor i sammansatt qvasthkt knippe. 11 Juli, Aug. hv. blr. Rot-

stock skjutande såväl korta endast bladbärande som förlängda uppsti-

gande och blombärande grenar, blad smala jemnbreda.

Förek. sällsynt på sandbackar och sandfält mellan Tågrå och Snogeholm,
mellan Söfde och Söfdeborg samt vid norra sidan af Snogeholwssjön.

48 Fam. AliSI^WArK^ BC.

250. MALACHIUM Fr.

517 M. aquaticum Fr. stjelk upinill glandel/iårig, blad äggrunda med Jijert-

lik bas, de öfre stjelkomfatiande, kronblad längre än de örtartade trub-

biga foderbladen. Il Juli, Aug. hv. blr. Ört nedtill glatt, de nedre

bladen kort skaffade, blommor i grenvinklarne och bladveckcn, frukt-

skaft utspärrade.

Förek. här och der på fuktiga ställen, vid gropar o. s. v., t. ex. vid Hal-

Inndsås, N. Vram, Ö. Ljungby, Lund, Akarp, Malmö, Dalby, V.

Tveet, ön Lubeck i Kragehohnssjön, Degeherga\]å Forsak((r och Bals-

berg vid sjöstranden (Dr. P. Olsson), Vanas vid dammarne (Apoth. C.

O. Haranström) m. fl. st.
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251. STELLARIA L.

f Stjelk trind, de nedre bladen skaftade.

518 S. nemorum L. stjelkhlad äggrunda med hjertlik bas, kronblad dub-
belt längre än fodret. % Juni, Juli, hv. blr. Stjelk uppstigande, vid

basen utsändande grenskott, glatt eller vanligen upptill likformigt små-
luden, de nedre bladens skaft längre än skifvan, foderblad lansettlika

spetsiga, kronblad nästan till basen delade, fruktskaft utspärrade.

Förek. allmänt på fuktiga ställen i skogar.

519 S. media With. stjelkblad ovala mot basen afsmalnande, kronbladkor-
iare än fodret. @ och April—Nov., under milda vintrar öfvervin-

trande, hv. blr. Stjelk grenig nedliggande eller uppstigande, längs den
ena sidan hårig, blad kort skaftade med vingkantade skaft, foderblad

aflånga, kronblad till basen delade, fruktskaft tillbakaböjda, ståndare

ofta 3 -5.

iörek. allmänt pä något fuktiga, odlade ställen, i åkrar o. s. v. I skogar
förekommer en form med kronblad nästan af fodrets längd och 10 stån-

dare (var. neglecta).

ff Stjelk kantig, blad oskaftade.

a. — Blommor med örtartade skärmblad.

520 S. holostea L. blad styfva, smalt lansettlika, ända från basen afsmal-
nande, kronblad till midten klvfna, dubbelt längre än foderbladen. '2\.

Maj, Juni, hv. blr. Stjelk uppstigande, från basen utsändande gren-

skott, bräcklig skarpt 4-kantig med sträfva kanter, blad i kanten och

på medelnerven sträfva, blommor i upprepadt grenadt, qvastlikt knippe

foder otydligt nervigt, med afrundad bas.

Förek. allmänt i skogar, busksnår, på betesmarker o. s v.

521 S. crassifolia Ehrli. blad något köttiga, aflångt lansettlika, kronblad
till basen 2-delta, något längre än fodret. 2j- Juni—Aug. bv. blr.

Stjelk grenig, uppstigande eller upprätt, med örtrefvor från den nedre

delen, blommor ensamma i bladvecken med upptill utvidgade skaft, fo-

der mot basen afsmalnande, med föga tydligt 3-nerviga blad.

Förek. här och der på sandiga hafsstränder, allmännast på vestkusten, men
äfven på den östra, t. ex. mellan Stens Hvfvud och Cimbrishamn fle-

restädes; stundom äfven i kärr, t. ex. kring Trelleborg, vid Vejlesjön.

b — Blommor med kimiaktiga skärmblad.

522 S. palustris Bets. stjelk upprätt jemte de lansettlika bladen glatt,

kronblad längre än fodret. 1\. Juni, Juli, hv. blr. Ort grön eller blå-

grön (var. glauca), blomknippen greniga i stjelkens spets, skärmblad
glatta, foderblad 3-nerviga, blomskaft upprätta, frukt af fodrets längd.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

523 S. graminca L. stjelk slak iippstigande glatt, blad jemnbredt lansett-

lika, skärmblad hårbräddade, foderblad 3-nerviga af kronans längd.

2|. Maj—Aug. hv. blr. Ört mörkgrön, blad vid basen vanligen hår-

bräddade, blomknippen greniga i stjelkens spets, blomskaft slutligen

nedböjda. frul<t läugre än fodret.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

524 S. Friesiana Ser. stjelk slak uppstigande, upptill sträf, blad i kanten
och x>å medelnerven sträfva, jemnbredt lansettlika, skärmblad glatta,

foder otyUigt nervigt af kronans längd. 2|- Juni— Aug. hv. blr. Ört
ljusgrön, blad vanligen längre än hos föreg. vid basen hårbräddade,
blomknippen föga grenade, vanligen öfvervuxna af bladbärande grenar,

blomskaft slutligen nedböjda.



Förék. här och der i skogar i synnerhet på fuktiga ställen i norra delen,

t. ex. på Söderåsen, Sörhy och Hjersus socknar (Dr. P. Olsson), Broby
flerestädes (Apoth. C. O. Hamnström), Trolleliolms Torp m. fl. st.

525 S. iiliginosa Murr. stjelJc neäliggande eller något uppstigande glatt,

blad aflångt lansettlilca, skärmblad glatta, hlomknqypen från bladvec-

hen, foderblad 3-nerviga, längre än kronan. Maj— Juli, hv. blr.

Ört blågrön, blad tämligen saftiga, vid basen ofta hårbräddade, blom-
skaft utspärrade, upptill vidgade, foder mot basen afsmalnande, frukt

af fodrets längd.

FöreJc. allmänt i skogskärr, vid källdrag och rännilar.

252. CERASTIUM L.

f Fleråriga örter med grenskott.

526 C. arvense L. blad aflångt lansettlika, fruktskaft upprätta, kronblad
2—3 gånger längre än fodret. % Maj—Aug. hv. blr. Stjelk grenig

uppstigande, foderblad lansettlika, spetsiga, kortare än den föga krökta
frukten jemte skärmfjällen hinnkantade.

Förek. tämligen allmänt i södra delen på torra, helst sandiga ställen från

Malmö ända till Ystad, dessutom i logelsång, Eliselund Hellestads

s:n (Lektor C. W. Hultmark), Sjöbo Ora, Christinehof (Dr. P Olsson),

Simontorp, Vressel Skartofta s:n, i norra delen sällsynt, t. ex. Chri-

stianstad åt Nosaby (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

527 C. vulgatum L. blad aflångt äggrunda, fruktskaft bågböjda, kronblad
föga längre än fodret. % Maj—Sept. hv. blr. Ört vanligen småluden,
de nedersta bladen omvändt äggrunda, kronblad 2-klufua, frukt krökt,
längre än fodret.

Var. anomalum, blad sträfhåriga, nästan jemnbreda.
Var. holosteoides, stjelk längs ena sidan hårig, för öfrigt glatt.

Förek. allmänt på torra ängar, betesmarker, vid vägar o. s. v.; var. ano-
malum mellan Vejlesjön och Trollasten (Dr P. Olsson); var. holoste-

oides på fuktiga ställen vid Keflinge, Edenryd.

ff Enåriga örter utan grenskott.

528 C. viscosum L. skärmblad utan hinnkant, blad bredt ovala, fruktskaft

af fodrets längd, slutligen upprätta, kronblad nedtill håriga, ståndar-
strängar glatta. och Maj—Nov. hv. blr. Stjelk slak upprätt,

vanligeia klibbluden, skärmfjäll och foderblad i spetsen långhåriga, de
sednare af kronbladens längd, nästan dubbelt kortare än den krökta
frukten, kronblad 2-flikiga, stundom 0.

Förek. här och der på gräsbevuxna fuktiga eller öfversvämmade ställen,

t. ex. vid Örkelljunga, Össjö (H:r C. Roth), Kullaberg, Broby (Apoth.
Hamnström), Vejlesjön, Bäringe, Ö. Torn, Fogelsång,Hårderup,Lån-
garöd, Ö. Sullerup, Söfdeborg, Esperöd m. fl. st.

529 C. brachypetalum Desp. skärmblad utan hinnkant, blad aflångt ägg-
runda, fruktskaft 2—3 gånger längre än fodret, i spetsen krökta, kron-

blad glatta, ståndarsträngar långhåriga. (») Maj, Juni, hv. blr. Stjelk

upprätt hårig af långa sträfva hår, skärmfjäll och foderblad i spetsen

långhåriga, längre än kronbladen, något kortare än den raka frukten,

kronblad 2-flikiga.

Förek. sällsynt på torra backsluttningar, t. ex. på Kullaberg, Stockamöl-
lan, Brännestan, Bäringe, Fogelsång, Möddinge, Stenby, Gladsax
m. fl. st.

530 C. semidecandriim L. skärmblad med bred hinnkant, kronblad urnup-
na, blomskaft efter blomningen nedböjda. Maj, juni, hv. blr. Stjel-
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kar vanligen talrika uppstigande, håriga, upptill vanligen glandelhåriga,

blad aflångt äggrunda, foder längre än kronan, frukt rak, nästan dub-
belt längre än fodret, ståndare vanligen 5, fruktskaft slutligen upp-
rätta.

Förek. allmänt på torra ställen; viå Hillesborg förekommer (enl. 'Prof. Fries)

en form med 4-taliga blommor (möjligen C. tetrandrum Curt.).

531 C. pumiJinn Curt. (C. glutinosum Fr.) slcärmblaä utan eller med smal
fiimikant, Icronblad 2-flikiga, blomskoft efter blomningen utstående

Maj, Juni, hv. blr. Stjelkar vanligen talrika uppstigande grofva, klibb-

ludna, lilnd ovala, foder längre än kronan, ståndare 10— 15, frukt rak

dubbelt längre än fodret, fruktskaft slutligen raka.

Förek. här och der på torra sandiga ställen såväl i östra som vestra delen.

253. HOLOSTEUM L.

532 H. umbellatum L. blågrön, upptill glandelhårig, stjelk tipptiU bladlös,

blad aflångt äggrunda, skärmblad hinnaktiga, fruktskaft tillbakaböjda.

och April, Maj, hv. blr.

Förek. på sandiga ställen, torra backar o. s. v., t. ex. yiåKåseberga samt
(eal. Prof. Fries) ymnigt i hela östra Skåne, på sandbackarne vid Löd-
deström, såsom \-id Keflingc, Lackalänge, Höjs mölla, Stäfvie ända
till Söderviddinge Gry och Bosgården, Malmö vid Hohögarne (Dr.

B. Lundgren).

254. ARENARIA L.

533 A. trinervia L blad oskaftade, äggrunda uddspetsiga, foderblad smalt
lansettlika längre än frukten, fruktskaft nedböjda. och Juni,

Juli, hv. blr. Ort ljusgrön korthårig, stjelk slankig, uppstigande gre-

nig, blommor långt åtskilda i bladvecken, foderblad bredt hinnkantade,

dubbelt längre än kronbladen.
Förek. allmänt på fuktiga skuggrika ställen, i skogar o. s. v.

534 A. serpyllifolia L. blad oskaftade äggrunda, foderblad äggrundt lan-

.settlika af fruktens längd, fruktskaft upprätta. 0Juni—Ang. hv. blr.

Ört gråaktigt grön småluden, upptill ofta glandelhårig, stjelk styf upp-
rätt eller uppstigande, blommor i bladvecken tätt närmade i toppen,

foderblad med smal hinnkant, längre än kronan.
Förek. allmänt på torra backar och betesmarker.

255. HALIANTHUS Fr.

535 H. pcploides Fr. blad oskaftade köttiga, aflänga— äggrunda, blommor
ensamma i bladvecken. % Juni—Aug. hv. blr. Stjelk uedliggande

eller upi^stigande med korsvis motsatta vanligen till hvarandra närmade
blad, blomfoder föga kortare än kronan.

Förek. allmänt på hafsstränder, såväl sandiga som klippiga; sällsynt vid

insjöstränder, t. ex. vid Vombsjön nära Öfvedskloster ymnig.

256. ALSINE W.

536 A. tenuifolia var. viscosa Sclireb. stjelk upprätt grenig, blad syllika,

blomskaft och de smalt lansettlika sylspetsade foderbladen glandelhå-
riga. ©''Juli, Aug. hv. blr. Liknar Arenaria serpyllifolia, från hvil-

ken den likväl lätt skiljes genom sina syllika blad samt långa fina, i-e-

dan från stjelkens nedre del utgående blomskaft.
Förek. här och der på sandfälten i östra delen från Cimbrishamn till Jfö-

'

tofta, t. ex. vid Degeberga, Skepparp, Baflunda, Esperöd, Mörum,
Cimbrishamn m. fl. st.
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257, SAGINA L.

f Blommor 5-taliga.

537 S. suhulata Presl. hlaä syllilca med lång udd, foderblad af kronans
längrl, kortare än frulcten. T\. Juni, hv. blr. Stjelkar talrika tufvade,

utbredda, upptill jemte bladen glandelhåriga, blomskaft mycket långa,

efter blomningen lutande, slutligen upprätta.

Föreli. här och der i nordvestra delen på klippor och sandiga ställen, t.

ex. på Hallandsås, Torekow, Kullaherg, Kulla Gunnarstorp, MunJca-
Ljunghy, Ö. Ljungby (H:r C. Roth) m. fl. st.

538 S. nodosa Fenzl. örtblad syllilca trtibbiga eller med kort udd, de öfre

med små knutformiga bladgyttringar i bladvecken, foderblad mycket
kortare än kronan, af f7-tcktens längd. % Juli, Aug. hv. blr. Stjelkar

nästan enkla nedliggande eller uppstigande, glatta eller upptill glan-

delhåriga, blomskaft förlängda upprätta.

Förek. allmänt på något fuktiga, öfversvämmade betesmarker och fält.

ff Blommor 4-tah'ga.

539 S. procumbens L. glatt, stjelkar nedliggande, blad syllika uddspetsade,

foderblad trubbiga, blomskaft efter blomningen i spetsen krökta, 1\.

Maj—Aug. hv. blr. Ljusgrön ört med nedliggande rotslående, från en
central bladrosett utgående grenar, kronblad af halfva fodrets längd,

stundom 0.

Förek. allmänt på fuktiga betesmarker, vid vägar o. s. v.

540 S. stricta Fr. glatt, stjelkar upprätta, blad syllilca trubbiga, foderblad

trubbiga, blomskaft efter blomningen upprätta. G') Juni, Juli Ljus-

grön ört med stjelken nedtill ogrenad eller grenad i upprätta grenar,

kronblad 0.

Förek. temligen allmänt på hafssträndar, såväl på strandklippor som på
strandängar.

541 S. ciliata Fr. glatt eller upptill glest glandelhårig, stjelkar nedliggande,

blad syllika uddspetsiga, vanligen hårbräddade, foderblad spetsiga,

blomskaft efter blomningen i si^etsen krökta. 0Juli— Sept. Mörkgrön
ört med från roten grenad stjelk, kronblad mycket små eller O.

Förek. temligen sällsynt på torra betesmarker och trädesåkrar i södra de-

len, t. ex. vid Gessie, Hököjnnge, Hvellinge, Snårestad, Sandhammar,
Stens Hufvud (Stud. A. Falck) m. fl. st.

542 S. apetala L. var. ccespitosa F. Aresch. up2)till glest glandelhårig,

stjelkar upprätta tufvade, blad syllika uddspetsiga hårbräddade, fo-

derblad trubbiga, blomskaft upprätta. Juli, Aug. Mörkgrön med
stjelken frän roten grenad i upprätta, tufvade grenar, kronblad mycket
små eller 0.

Förek. sällsynt på sandiga trädesåkrar mellan Stekts Hufvud och Mörum.

258. SPERGULA L.

543 S. arvensis L. stängelledet närmast under det qvastlika blomknippet

föga längre än de öfriga, blad trådsmala, fårade på undre sidan,

frön nästan klotrunda, småknöliga med smal hinnkant. Juni—
Aug. hv. blr. Ljus- eller miirkgrön, glest glandelhårig ört, stjelk gre-

nig från roten, kronblad trubbiga.

Förek. allmänt som ogräs på åkrar.

544 S. Morisonii Bor. stängelledet närmast under det qvastlika blomknip-

pet mycket längre än de öfriga, blad trådsmala, ej fårade på undre
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sidan, frön plattade, i kanten smMnöNga^ Died bred stråJigt strimmad
hinnkant. (») Juni, Juli, liv. blr. Blågrön ört med glatt mera stj'f

och upprätt stjelk samt kortare blad än föreg., kronblad trubbiga, stån-

dare vanligen 6.

Förek. på torra backar och klippor sällsynt i östra delen, t. ex. på strand-

klippor vid Gladsax (Stud. A. Falck), i nordöstra delen (enl. Prof.

Fries).

259. LEPIGONUM Fr.

545 L. marinum Wahlh. stipler vid basen hopvuxna, bredt triangulära,

nästan hela, föga glänsande, blomstälhmigen blacllös, foderblad hälf-

ten kortare än frukten, frön till största delen vingkantade och släta.

% Juli, Aug. blekr. blr. Till alla delar gröfre än de öfriga, rot tjock

tapplik med talrika utbredda och hoptryckta glatta grenar, blad tråd-

lika halftrinda, blomskaft glandelhåriga, längre än frukten.

Förek. allmänt på vestra hafskusten samt här och der på södra.

546 L. salinum Fr. stip)ler vid basen hopvuxna, bredt triangulära, nästan
hela, föga glänsande, blomställningen bladig, foderblad ',3 kortare än
frukten, frön till största delen ovingade och släta. och Juli,

Aug. rödl. blr. Till alla delar spädare än föreg., rot smal med upp-

rätt och nedtill enkel eller i talrika nedliggande grenar delad, hoptryckt

stjelk, blad som föreg., fruktskaft slutligen längre än frukten och ned-

böjda, frön rundade och plattade, hela växten glatt eller glandelhårig.

Förek. allmänt på vestra och södra hafskusten, sällsynt på den östra, t, ex.

vid Gislöfs Hammar.

547 L. medium Fr. stipler vid basen hopvuxna, bredt triangulära, nästan
hela, föga glänsande, blomställningen bladig, foderblad af fruktens
längd, fruJctskaft slutligen upprätta, frön rundadt trekantiga släta,

till största delen ovingade. 0? Juli, Aug. hv. eller rödl. blr. Spä-

dare och af ljusare färg än föreg., glatt, blomskaft af fruktens längd,

frön ljusbruna (hos föreg. mörkbruna), stjelkar vanligen trinda.

Förek. sällsjTit på gator, odlade ställen, hafsstränder o. s. v., t. ex. vid

Lund, Fdenryd (Dr. P. Olsson).

548 L. rubrum Fr. stipler åtskilda lansettlika, glänsande sargade, blom-

ställningen bladig, foderblad af frtiktens längd, fruktskaft tillbakahöj-

da, frön päronformiga, knöliga och ovingade. och Juni, Juli,

r. blr. Stjelk trind nedifrån grenad i talrika, nedliggande eller

uppstigande grenar, blomskaft mycket längre än frukten, foderblad

ofläckade (hos de föreg. ofta vid basen försedda med en mörk fläck),

frön mycket små, gråbruna.

Förek. allmänt på torra marker, vid vägar o. s. v.

#» Fam. KliATIMETE Juss.

260. ELATINE L.

549 E. Hydropiper L. blad aflånga—omvändt äggrunda, med .skaft längre

än bladskifvan, blommor oskaftade i bladvecken, 4-taliga. Juni

—

Aug. rödl. blr. Liten glatt växt med krypande rotslående, i upprätta

grenar delad stjelk.

Förek. här och der vid stränder af åar, t. ex. vid Löddeström, Höjeå fle-

restädes, vid Helgeå temligen allmän.
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SO Fam. .CIJCIJIIRITACK^ Juss.

261. BRYONIA L.

550 B. alba L. blad hjertlika handdelta, ined 5 groft tandade flikar, blom-
mor sambyggare i skaffade qvastar, $ blommornas foder af kronans
längd, märke glatt. % Juni—Aug. g. blr. Klängande hårig ört, ^
blommor längre skaftacle än $ blommorna.

Förek. temligen sällsynt vid gärdesgårdar i byar, på vallar o. s. v., t. ex.

\iå Kttllen, Helsingborg m. fl. st., mera allmänt i östra delen, t. ex. vid
Olseröd, Widtsköfle, Degeberga, Sönnarslöf, Ifö, Broby (C. O. Hamn-
ström) m. fl. st.

51 Fam. RIBKSIACE:^] Beich.

262. RIBES L.

551 R. Grossnlaria L. stam med taggar, blommor ensamma eller parvisa
i blad/vecken. t> Maj, rödakt. gr. blr. Blad nästan runda, handdelta i

3—5 inskurna flikar, vanligen småludna med i kanten glandelbärande
skaft, samlade i spetsen af de korta sidogrenarne, under hvilka de en-

kla eller 2—3 grenade taggarne sitta, bär rundade eller aflånga, gröna
eller röda, glatta (jntbescens) eller glandelhåriga (glandulosiim).

Förek. här och der vid byar och gårdar, i skogar o. s. v., t. ex. vid Broby
(Apoth. C. O. Hamnström), Hörja och KnisUngemölla (Dr. P. Olsson),

Ifö, Kjiigebacke, Beckaskog, Valjö, Esperöd, Ddperöd Börtims s:n,

Snogeholm, Lund, Sandby, Linneberga skog, Billinge, Blinkarp), Rö-
kaholm, Boarp Asks sm, Klöfvahallar , Biseberga i skogarne (Stud.

C. J. Boström), Baus, Kulla Gunnarstorp, Kullen, Hallands Väder

ö

(H:r C. Roth) m. fl. st.

552 R. alpinum L. oväpnad, blommor i up)p)rätta klasar, platta skållika,

blad på undre sidan glatta. t> Maj, Juni, gröng. blr. Tvåbyggare,

(^ blommor i rikblommiga, $ i fåblommiga klasar, blad 3— 5 flikade

med sågade flikar, skärmblad lansettlika längre än blomskaften, foder-

blad utstående, bär röda.

Förek. temligen allmänt i skogar och busksnår, t. ex. vid Kidlen, Wall-

åkra, Belteberga, Fastorp, Fågelsång, Bomeleklint, Torup, Skabersjö,

Hafgård, Stenby hällar, Benestad, Gladsax, Delperöd Börums s:n

(Dr. P. Olsson), Stens Hufvud, Ahus i Espet, Arup, Valjö m. fl. st.

553 R. rubrum L. oväpnad, blommor i hängande klasar, skållika, blad på
undre sidan småludna. t> Maj, Juni, gr. blr. Blad 3—5 flikade med
sågade flikar, skärmblad rundade, kortare än blomskaften, bär röda.

Var. sylvestre, blommor brunfläckiga, blad och blomklasar småludna.
Förek. temligen allmänt i skogar, t. ex. på Kullen, Kulla-Gunnarstorp,

Pålsjö, Bökaholm, Biseberga i skogarne (Stud. C!. .). Boström), B/Ww^^e,

Blinkarp kring Bingsjön, Skartofta, Heckeberga, Simontorp, Hafgård,
Snogeholm, Krageholm på ön Lybeck, Gladsax, Esperöd, Christian-

stad på grafkanterna (Dr. P. Olsson), kring Ifösjön, Valjö på hafs-

stranden. Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Vankifva m. fl. st.; var.

sylvestre på Kullaberg.

554 R. nigrum L. oväpnad, blommor i hängande klasar, klocklika, bladpå
undre sidan harzprickiga. t) brungr. blr. Maj, Juni. Blad 3—5 fli-

kiga med sågade flikar, skärmblad äggrundt lansettlika, kortare än blom-
skaften, foderblad tillbakaböjda, bär svarta.



95

Förek. temligen sällsynt på skuggrika ställen vid stränder af åar och in-

sjöar, t. ex. vid Kxdla-Giinnarstori), Heckeberga, Skartofta, Börringe,

Haslemölla, Snogeholm vid sjön (H:r C. Roth), KrageJiolw, Brösarp,

Widtsköfle, Wä vid en bäck (Dr. P. Olsson), Färlöf, Bläckan vid Chri-

stianstad, Valjö på stranden (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O.

Hamnström) m. fl. st.

53 Fam. RHAjflTVE.c: B. Br.

263. RHAMNUS L.

555 R. Fravgvla L. oväpnad, blad helbräddade. ^ Juni, hv. blr. Buske
med nakna knoppar, skiftevisa grenar och spiralställda ovala, på öfre

sidan glatta blad, blommor tvåkönade, 5-taliga med odeladt stift, sten-

frukt klotrund, i början röd, slutligen svart.

Förek. allmänt på fuktiga skogsängar.

556 R. cathartica L. grenar tornspetsade, blad finsågade. "^ Juni, Juli,

gi'öng. blr. Buske eller mindre träd med knoppor täckta af knoppfjäll,

motsatta grenar och motsatta, på öfre sidan håriga blad, som äro knipp-

vis föl-enade på de korta blombärande och strödda på de förlängda,

blomlösa och i en torn slutande grenarne, blommor 2-byggare, 4-taliga

med 4-klufvet stift, stenfrukt klotrund svart.

Förek. temligen allmänt bland småskog och buskar.

53 Fam. SAXIFRAOKJE DC.

264. SAXIFRAGA L.

f Blad hela.

557 S. Eirculus L. blad aflånga—lansettlika, de nedre skaftade, foderblad

ovala trubbiga, slutligen nedböjda, 3—4 gånger kortare än kronan,

fruktämne inom blomman. % Juli, Aug. g. blr. Stjelk med grenskott

upprätt, upptill brunluden, 1—fåblommig, kronblad med 2 upphöjda

punkter vid basen.

Förek. sällsynt i torfmossar, t. ex. vid Hyby och EksJiolmen,
^
Eoslätt i

Tutaremossen, Börringe vid sjön; äfven anmärkt för flera ställen i östra

Skåne, t. ex. vid Yngsjö, Vidtsköfie, Ugerup, men derstädes i sednare

åren förgäfves eftersökt.

ff Blad flikiga.

558 S. granulata L. de nedre bladen njurlika, de öfre vigglika, 4—8-fli-

kiga, blomskaft kortare än fodret. % Maj, Juni, hv. blr. Stjelk upp-

rätt nedtill alstrande smålökar, hårig, upptill glandelhårig, fruktämne

under blomman, frukt utskjutande ur fodret.

Förek. allmänt på torra ängar, backar och betesmarker.

559 S. tridactylites L. de nedre bladen vigglika, 3- sällan 5-flikade, de öfre

aflånga, hela eller grundt 3—3-tandade, blomskaft längre än fodret.

April, Maj, hv. blr. Stjelk upprätt jemte bladen klibbigt glandelhårig.

utan smålökar, fruktämne under blomman, frukt innesluten inom fodret.

Förek. här och der i synnerhet på sandiga backar, åkerdiken o. s. v., all-

männast i östra delen, t. ex. vid Vinslöf, Beckaskog, Odersberga (Dr,
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P. Olsson), Arup, Ahus, Christianstad, Färlöf, Begeherga, Brösarp,

Raflunåa, Esperöd, Delperöd, Kåseberga (H:r C. Roth), Benestad m.
fl. st.; dessutom vid Annelöf, Tulesho, Limhamn, Lund vid Höjehro
samt nära TroUeherg, Laclicåänge, LandsJcrona, Ottarp, HiUeshorg

m. fl. st.

265. CHRYSOSPLENIUM L.

560 C. alternifoUum L. blad vjnrlika sågade med rundade sågtänder, på
öfre sidan glest håriga, långt skaftade och spiralställda. T\. Mars

—

Maj, g. blr. Blekgrön ört med 3-kantig, nedtill med grenskott försedd

stjelk.

Förek. allmänt i skogskärr, källdrag o. s. v.

S4 Fam. CRASSliliACEJE DC.

266. SEMPERVIVUM L.

561 S. tectorum L. stjelkblad lavsettlika, kronblad stjernformigt utbredda,

småfrulcter nedtill sammanstötande, med tttspiärradc spetsar. 7\. Juli,

Aug. r. blr. Temligen hög växt med stjelken nedifrån utsändande korta

örtrefvor, hvilkas blad äro samlade i en rosett samt aflånga—omvändt
äggrunda, hårbräddade.

Förek. här och der på gamla halmtak, stundom äfven på murar, t. ex. vid

Ö. Ljungby (H:r C. Roth), Qviinge, Strö, Häggenäs, Ö. SaUervp,
mellan Getinge och Löberöd, Poggehusen, Lomma, Malmö, Trelleborg,

Böddinge, Hvitaby sm vid Hjelmaröd, Widtsköfle, Ahus, Christian-

stad på grafkanterna samt vid Hörja (Dr. P. Olsson), Broby flerestä-

des (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

267. SEDUM L.

f Blad platta.

562 S. Telcphitim L. blad aflånga— äggrunda, oskaffade med hjerflik bas,

sågade. ?) Aug.— Sept. hvitg. Mr. Stjelkar vanligen enkla upprätta eller

uppstigande från en underjordisk, knoppbärande stam, blomknippen
bladiga, samlade i qvast, blad vanligen motsatta eller 3 i krans.

Var. angustifolium, blad spiralställda, afsmalnande mot basen, lansett-

lika, blommor som hufvudformen.
Förek. temligen allmänt på klippor, bland stenar o. s. v. ; var. angustifo-

lium vid Bönnemölla, Stockamöllan.

'''purpurascens Koch. blad spiralställda, omvändt äggrunda med afrun-

dad bas, blommor röda.

Förek. på kyrkogårdar, i gamla trädgårdar o. s. v., som det tyckes, för-

vildad, t. ex. kring Ltind flerestädes, mellan Pugerup och Wemberga,
V. Sallerup, Trelleborg m. fl. st.

ff Blad trinda.

563 S. rnpestre L. blad cylindriska uddspctsiga, vid basen på yttre sidan

utdragna i ett sjmrrlikt bihang. '1\- Juli, Aug. g. blr. Stjelk vid bå-

ten utvecklande grenskott, som nedtill äro bladlösa, kronblad dubbelt

längre än de spetsiga foderbladen; mycket större än följande arter med
blågröna blad.

Förek. sällsynt på klippor och bland stenar i östra delen på och omkring
Stens Hufvud.
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564 S. acre L. hlad äggformiga trubbiga, vid basen afrundade. T\. Juni,

Juli, g. blr. Stjelk nedtill grenig, utvecklande grenskott, de blombä-
rande grenarnes blad str()dda, foderblad äggrunda trubbiga, mycket
kortare än kronan.

Förek. allmänt på torra backar och betesmarker.

565 S. sexangidare L. hlad cylindriska trubbiga, vid basen på yttre si-

dan utdragna i ett sporrlikt bihang. % Juli, g. blr. Stjelk nedifrån

utvecklande grenskott, bladen såväl på grenskotten som på de blom-
bärande grenarne tätt, de förra 6-radigt, tegellagda, blågi-öna, kronblad

längre än fodret; spädare än föreg. raed mindre och mera blekgula

blommor.
Förek. sällsynt på torra sandiga ställen i nordöstra delen, på Kjugebacke

och Balsberg; dessutom på KnUaberg samt vid Söfdeborg.

566 S. annuum L. stjelk greyiig utan grenskott, blad jemnbreda, på öfre

sidan platta, trubbiga, vid basen tvärhuggna, kronbladföga längre än
fodret. Juni, Juli, gröng. blr. Stjelk från basen grenad i upprätta
grenar, brunfläckig, blad strödda, hela växten glatt.

Förek. sällsynt på torra ställen i nordöstra Skåne, t. ex. på Iföklack,

Balsberg, Odersherga Fjelkestads s:n (Dr. P. Olsson), Byssbergen If-

vetofta s:n, Näsum, Bökestad (Hrr C. Roth) m. fl. st.

268. BULLURDA DC.

567 B. aquatica DC. blad oskaftade smala jemnbreda spetsiga, blommor
i bladvecken nästan oskaftade. Juli, Aug. hv. blr. Mycket liten

späd ört med grenig ofta rödaktig stjelk.

Förek. här och der i norra delen på öfversvämmade ställen eller i vatten,

t. ex. vid Bnmsjö, Torekow, Bosenhult, Kullen, Farhult, Bögla, Chri-
stianstad, Arup>, Ljungby m. fl. st.

55 Fam. LiYTHR./tltlKJB Juss.

269. LYTHRUM L.

568 L. Salicaria L. blad lansettlika oskaftade med hjertlik bas, helhräd-

dade, blommor i kransar, sammanflytande till ax. 11 Juli, Aug. r. blr.

Hög växt med 4-kantig, vanligen hårig stjelk, blad motsatta eller 3 i

krans.

Förek. allmänt vid stränder, i kärr o. s. v.

270. PEPLIS L.

569 P. Portula L. blad omvändt äggrunda, helbräddade skaftade glatta,

blommor ensamma i bladvecken kort skaftade. Juni —Aug. r. blr.

Liten späd ört med från roten grenad, utbredd stjelk, blommor med 2

skärmblad vid basen, kronblad snart affallande.

Förek allmänt på fuktiga, öfversvämmade ställen.

56 Fam. OWACiRARIE^ Juss.

271. OENOTHERA L.

570 O. biennis L. rotblad omvändt äggrunda— aflånga, trubbiga uddspet-

siga, kronblad längre än ståndarne och hälften kortare än det rör-

7
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formiga blomfästet. Juli, Aug. g. blr. Stjelk sträf af de nedtill

knöligt utvidgade håren, blomklasen betydligt förlängande sig under
fruktmognaden.

Förefc. på odlade ställen kring gårdar, på åkrar o. s. v., t. ex. mellan
Helsingborg och Landskrona, Vallåkra, Kulla-Gunnarstorp, Fogclsång
i åkrarne och Söfde vid sjöstranden (H:r C. Roth), Tranås Esperöd
(Stud. A. Falck), Delperöd, Gladsax, Baskemölle fiskläge, Örkened och

Hjersås (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

272. CHAMAENERION Scop.

571 C. angiistifolium Scop). blad lanscttlika glatta, nästan helbräddade,
kronblad försedda med klo. 2). Juli, r. blr. Hög växt med upprätt
stjelk, som nedifrån utvecklar grenskott.

Förek. allmänt bland stenar på åkerrenar, backar o. s. v., ymnigast i skogs-

trakter.

273. EPILOBIUM L.

f Blad oskaftade temligen smala, aflånga lansetthka.

572 E. hirsutiim L. stjelk trind, blad lansetthka, något stjelkomfattande,

foderblad lanscttlika uddspctsiga, märke i-klufvet. "'X Juli, Aug. r. blr.

Den underjordiska stammen om hösten utvecklande långa köttiga, en-

dast fjällbärande grenskott, stjelk hårig dels af glandier dels af hår,

mycket grenig trind, blomknoppar upprätta, kronblad flera gånger
längre än fodret. Varierar glattare och hårigare.

Fönk. här och der på fuktiga ställen i synnerhet på stränder af åar och

bäckar, t. ex. vid Helsingborg, Gluinslöf, Landskrona, Annelöf, utmed
Löddeström på många ställen, Klemenstorp (H:r C. Eoth), Fogelsång,

Torups mölla, Boslätt, Hafgård, längs Köpingeån mångenstädes, iSfew-

hy hällar, Svarte mölla, Glemminge, Smedstorp, Hlstorp, Cimbrishamn,
Vemmerlöf, Esperöd, Vidtsköfle, Åsum, Wä, Christianstad, Balsberg,

Råbelöf, Strö, Ärup m. fl. st. Vid Benestad samt Hoby Ingelstads

h:d (enl. Dr. P. Olsson) förekommer en mera hårig form med hvitul-

liga frukter (var. villosissimum)

.

573 E. i)arviflorum Schreb. stjelk trind, blad afiånga— lanscttlika, ej stjelk-

omfattande, foderblad lanscttlika spetsiga ntan udd, märke å-klufvct.

% Juli, Aug. r. blr. Den underjordiska stammen mot hösten alstrande

korta grenskott, som i spetsen bäi'a en rosett af utvecklade Idad, stjelk

hårig utan glandier, vanligen enkel trind, blomknoppar uppi\ätta, kron-

blad vanligen af fodrets längd. Varierar hårig eller nästan glatt samt
med större eller mindre kronblad.

Förek. temligen allmänt på fuktiga ställen, i kärr, vid stränder af åar och

bäckar. Den vanligaste formen är hårig samt småblommig. En glatt,

småblommig form finnes kring Hallandsås, en glatt och storblommig

vid Stchag och Kullen. I skogskärr, t. ex. vid Esperöd finnes en hå-

rig storblommig form.

574 E. tetragonum L. den underjordiska stammen alstrande bladrosetter,

stjelk 4-kantig, blad aflångt lansettlika, tätt sågtandade, blomknoppar
upprätta, märke helt. T\ Juli, Aug. r. blr. Stjelk vanligen grenig och

glatt, blad glänsande glatta, foderblad spetsiga, frön små mörkbruna,
aflånga jemntjocka, fint punkterade. Varierar med stjelk och blad små-

ludna, de sednare glanslösa (var. obscurum), men Skånska exemplar

af denna varietet har förf. ej sett.

Förek. här och der på fuktiga ställen vid gropar och bäckar, t. ex. vid

Helsingborg, Kjells-Nöbbelöf (Stud. B. Cöster), Lund, V. Tveet, Hec-
keberga, Veberöd, Börum, Esperöd, Mansdala (Dr. P. Olsson), Broby
(Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.
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575 E. virgatum Fr. den underjordiska stammen alstrande långa bladiga

grcnskotl, stjelk otgdligt 4—2 kantig, blad lansettlika glest sågtan-

dade, hlomknopj^nr upprätta, märke helt. ?! Juli, Aug. r. blr. När-

mast beslägtad med fnljiinde art skiljer den sig från densamma genom
sina med utvecklade i)lad beklädda grenskott, som hos följ. i spetsen

bära en fjällbeklädd knopp, genom kantig stjelk, mera tandade blad

samt upprätta blomknoppar ; från föreg. dels genom sina grenskott, som
hos U. tetragomim äro korta och bära en bladrosett, dels genom sin

i synnerhet upptill mera småludna stjelk, glesare tandade och glans-

lösa blad, nitstan trubbiga foderblad samt dubbelt större, ljusare, släta

och mot basen afsmalnande frön; märkets flikar lära vid klart och varmt

väder skilja sig från hvarandra, hvilket väl äfven till en del inträffar

hos de öfriga arterna med vanligen odeladt märke.

Förek. här och der i skogskärr, sannolikt flerestädes, fast förblandad med
följ., t. ex. vid Björka Kropps s:n (Stud. C. J. Hultberg), Reften,
Toppeladugdrd, Esperud.

576 E. palustre L. den underjordiska stammen alstrande långa, i spetsen

knopphärande grenskott, stjelk trind, blad smalt lansettlika, nästan

helbräddade. blomknoppar nedböjda, märke helt. % Juli, Aug. r. blr.

Stjelk upprätt småluden, fram mot hösten utvecklande ofvan omtalade

grenskott, l>lad glanslösa, foderblad trubbade, frön släta afsmalnande

mot båda ändar.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, såsom i skogskärr, vid gropar, bäckar,

hafsstränder o. s. v.

ff Blad skaftade bredare, äggrunda— lansettlika.

bil E. roseum L. den underjordiska stammen alstrande knoppbärande
grenskott, stjelk 4—2 kantig, märke helt. T\. Juli, Aug. blekr. blr. Lik-

som hos öfriga arter komma äfven hos denna grenskotten först fram

mot hösten till utveckling; ört småluden eller stundom nästan glatt,

blad vanligen mot basen afsmalnande, äggrunda, tätt sågtandade, blom-
knoppar lutande, foderljlad lansettlika spetsiga.

Förek. här och der på fuktiga ställen vid bäckar och gropar, i skogskärr

o. s. v., t. ex. vid Krapperup, Hastad, Lund, Dalby, V. Tveet, Eke-
röd (Dr. P Olsson), Börum, Esperöd, Balsberg, Broby (Apoth. C. O.

Hamnström) m. fl. st.

578 E. montanvm L. den underjordiska stammen alstrande bladrosetter,

stjelk trind, märke 4-flikigt. % Juli, Aug. r. blr. Stjelk grenig upp-
rätt, glatt eller småluden, blad äggrunda, tätt sågtandade, blomknoppar
lutande, foderblad trubbade.

Förek. allmänt på torra ställen i skogar, busksnår o. s. v. Stundom anträf-

fas den med bladen i 3-taliga kransar (var. verticillatum), hvilkenform
dock synes vara mera tillfällig, t. ex. vid Espieröd, Fogeisung, Kjells

Nöbbelöf och Trolleholms tegelbruk (Stud. B. Cöster). Vid Forsokar
nära Degeberga finnes (enl. Prof Fries) en form med små talrika blad

och dubbelt mindre blommor.

274. CmC^A L.

579 C. alpina L. blad hjertlika med vingkantade, på öfre sidan platta

skaft, det allmänna blomskaftet glatt med syllika skärm, kronblad rid

basen vigglika. 2|. Juni, Juli, hv. blr. Stjelk glatt, nedifrån utsändan-

de långa, fjällbeklädda grenskott, blad grofttandade, gleshåriga glän-

sande, frukt klubblik, hårig af krokuddiga hår; mindre och spädare

än följ.

Förek. ej sällsynt i fuktiga skogar, i synnerhet i norra, sällsyntare i södra

7*
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delen, t. ex. vid Hofdala, Ahy, Blehnåsa, Ullstorp Onestads s:n,

Broby, mellan Hjersäs ocli Immeln, Stehag, Jnlaröd, Söfdehorg, Bal-
di-inge, mellan Mellhy och Delperöd, Esperöd, Raflunda, Forsakar,
Arup m. fl. st.

580 C. intermedia Ehrh. blad hjertlika med smalt tnngkantude, på öfre
sidan refflade skaft, det alhnänva blomskaftet gleshårigt med syllika

skärm, kronblad vid basen rigglika. '1\ Juli, Aug. hv. blr. Stjelksom
föreg., blad groftandade, glest håriga, glänsande, de nedre ofta med
ovingade skaft, frukt nästan klotrund, hårig af krokuddiga hår. Öf-

verensstämmer i storlek och utseende med följ., till kännetecken med
föreg.

Förek. sällsynt i fuktiga bokskogar, t. ex. vid Hallandsås, Söderåsen, Hel-
singborg i Pålssjöskogen, mellan Eåröd och Bo vid Ringsjön, Bald-
ringeskogen (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

581 C. lutetiana L. blad. äggrunda med ovingade, på öfre sidan refflade

skaft, det allmänna blomskaftet hårigt ntan skärm, kronblad vid ba-

sen rundade. T\. Juli, hv. blr. Stjelk småluden, vid basen utsändande
långa, fjällbeklädda grenskott, blad glest småtandade glanslösa, små-
ludna, frukt omvändt äggrund, hårig af talrika krokuddiga hår. Störst

och gröfst af alla arterna.

Förek. här och der i fuktiga skogar.

5 9 Fam. HAIiOR.'!€,:»: /K R. Br.

275. MYRIOPHYLLUM L,

f Blommor med skärmblad.

582 M. spicatum L. alla blommorna i kransar, bildande upprätta afbrutna
ax, de nedersta långt skilda från bladen. 2|. Juli, Aug. hv. blr. Blad
krausställda, kamdelta med hårfina vanligen motsatta flikar, kronblad

utan klo, ståndarknapparne i början röda, de nedre skärmbladen tan-

dade, af blommornas längd, de öfre hela kortare; ört grönaktig, gröfre

än följ.

Förek. här och der i åar, grafvar och dammar, i synnerhet på slättbyg-

den, t. ex. vid Röstånga, Löddeström och Höjeå flerestädes, Jordberga,

Köpingeån m. fl. st.

583 M. alterniflorum DC. $ blommor 2—3 tillsammans i de utvecklade

bladens vinklar, ^ blommor ensamma i tyinklarve af de skiftevisa skärm-
bladen, bildande ett i början lutande ax. 2j. Juli, Aug. hv. blr. Blad
i krans kamdelta med hårfina vanligen skiftevisa flikar; ört brunaktig,

spädare och slankigare än föreg.

Förek. här och der i åar och insjöar, t. ex. vid Kullen, Höör, (Dr. S.

Berggren), Ringsjön, Christianstad, Härlöf, Röke (Dr. P. Olsson),

Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

ff Blommor med blomstödjeblad.

584 M. verticillatum L. blomkransarne närmade till hvarandra i stjelkens

öfre med en bladtofs slutande del, kronblad med utdragen klo. T\-

Juni—Aug. hv. blr. Blad kransställda kamdelta med borstlika motsatta

flikar, ståndarknappar gula; ört grön.

Förek. här och der i dammar och vattengropar, t. ex. vid Torsebro (Dr.
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P. Olsson), Beckaskog,' Christianstaå , Härlöf, Widtsköfle, Kalthus,

Trelleborg, Roslätt, Kettilsmossen Stånghy s:n och Örtofta (Cand. O.

Nordstedt), Gvllarys torfmosse, Böstånga, Kullen m. fl. st.

276. HIPPURIS L.

585 H. vulgaris L. blad i 8—12-taUga kransar, de öfre smala jemnbreda
spetsiga, blonwior oskaftade. 2}. Juli, Aug. Qvarterslång eller ända till

fotshög växt med porös stjelk, stäudarknappar röda.

Förek. allmänt i och vid vatten, vid åar, insjöar o. s. v.

S8 Fam. I-0]?fACKJE L.

277. PYRUS L.

586 P. Malus L. blommor i flock, stift nedtill hopvuxna, frukt aflåvg eller

klotrund, på undre sidan nafiad, fruktens rum utåt skar])kantiga. "^

Maj, Juni, hv. eller rödl. blr. Lågt träd eller buske med tornar och

håriga knoppar, blad äggrunda småsågade, på undre sidan slutligen

glatta, med skaft vanligen betydligt kortare än skifvan, frukt sur. Sv.

Vildapel.

Var. amara L. nästan utan tornar, blad på undre sidan jemte blom-

skaft och fruktämnen hvitlndna, frukt besk och sötaktig.

Förek. allmänt i skogar i synnerhet i norra och mellersta delen; «ar. amara
mera sällsynt, t. ex. vid Blinkarp, Gladsax hallar (Stud. A. Falck).

587 P. coymminis L. blommor i qvast, stift åtskilda, frukt utan nafvel,

med utåt afrundade rum. % Maj, Juni, hv. blr. Träd eller buske

med tornar och glatta knoppar, blad äggrunda småsågade med skaft af

skifvans längd, i kanten samt på undre sidan småludna, fruktämnen och

blomskaft i början håriga, frukt mot basen afsmalnande eller afrundad.

Sv. Päronträd.
Förek. här och der i skogar, t. ex. vid Kullen, mellan Helsingborg och

Pålsjö, Belteberga, Blinkarp, Bosarp, kring Mingsjön flerestädes, Gud-
mundtorp, Fogelsång, Heckeberga, Simontorp, Stenby, Esperöd, Broby
(Apoth. C. O. Hamnström), Hörja och Böke (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

278. SORBUS L.

588 S. Aucuparia L. blad parbladiga med aflånga sågade, på undre sidan

slutligen nästan glatta småblad, h Maj, Juni, hv. blr. Frukt något
aflång rundad, röd. Sv. Bonn.

Förek. allmänt såväl i skogar, som planterad i alléer och parker.

589 S. scandica Fr. blad aflångt äggrunda, parklufna och sågade, på un-

dre sidan gråludna. ^ Juni, hv. blr. Frukt aflång, röd med gult kött.

Sv. Oxel.

Förek. allmänt planterad, möjligen vild i norra delen, t. ex. vid Vissel-

tofta, Veru7H, Broby ra. fl. st.; möjligen äfven vild på Stens Hufoud
på sjösidan (en form med något djupare klufna blad).

590 S. Aria Crants. blad omvändt äggrunda hela, dubbelsågade, på undre
sidan hvitludna. "^ Maj, Juni, hv blr. Frukt aflång, röd. Sv. Oxel.

Förek. sällsynt i bergsspringor på Kullaberg.

279. CRAT^GUS L.

591 C. Oxyacantha L. blad grundt 3—5-fiUciga, blomskaft och fruktämnen
glatta, foderflikar bredt triangulära upprätta, i spetsen utböjda, stift
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vanligen 2—3. h Maj, Juni, hv. blr. Buske med tornar, frukter röda,

vanligen runda med 2—3 nötter, stift stundom 1. Sv. Hagtorn.
Förek. allmänt i skogar och busksnår.

592 C. monogyna Jacq. blad djnpt 3—5-flih'ga, blomskaft och vanligen äf-
ven fruktämnen småiudna, foderflikar från bred bas lansettUka, slut-

ligen utböjda, stift 1. t) Juni, hv. blr. Buske eller ej sällan litet träd

med tornar, frukter aflånga röda med en nöt. Sv. Hagtorn.
Förek. ej sällsynt tillsammans med föreg.

280. COTONEASTER Med.

593 viilgaris Lindl. blad aflångt äggrunda helbräddade, på undre sidan
gråludna, blommor 1—3 i blndvecken, frukt röd. |) Juni, rödl. blr.

Buske utan tornar med hängande, klotrunda frukter, blommor ensam-
ma eller i enkla 2— 3-blommiga klasar från bladvecken.

* nigra Wahlb. blad ovala, i spetsen vanligen rundadt trubbiga, blom-
klasar vanligen greniga och mera rikblommiga, frukt längre skaftad,

svart med blåaktigt öfuerdrag.

Förek. sällsynt på berg och klippor på nordvestra kusten, såsom på Kul-
Inberg, Arilds fiskläge (Mag. A. R. Cervin), Hallands Väderö (H:r

C. Roth); * nigra på Stens Hufvud.

S9 Fam. SK!VTICOSJE L.

281. ROSA i. *;.

f Årsskott tätt beklädda med dels gröfre dels finare raka och nästan

borstlika taggar, foderblad vanligen hela.

594 R. pinipintllifolia L blad rundade— oflånga, x>å båda sidor glatta och

gröna, blonistödjebladens stipler föga bredare än de öfriga sljclkbla-

dens. t) Juni, hv. blr. Låg buske med äfven de blombärande grenarne

tätt beklädda med raka di Is gröfre dels finare taggar, blad vanligen

enkelt sågade, frukter sent mogna, köttiga klotformiga, svartröda, jemte
blomskaflen glatta, med qvarsittaude samstående foderblad.

Förek sällsynt i nordvestra kusttrakten på Kullaberg (Dr. Rosenberg),

fiskläget Fortuna (Dr. L. Holmström). Då denna art förekommer på
såväl Jutland som Seland och sedan uppträder i Bohuslän och Norge,

torde den vaia verkligen vild äfven i Skåne; vid i'l»?"^H>?rt är dendock,
enl. Dr. Holmström, sannolikt utkommen från trädgårdar.

595 R. cinnamomea L. småblad omvändt äggrunda—aflånga, på undre si-

dan grå och vanligen ludna, blomstödjebladens stipler bredare än de

öfriga .'Stjälkbladens, t) Maj, Juni, r. lilr. Låg buske med de blom-
bärande grenarne glest beklädda med något krökta taggar, blad enkelt

sågade, frukter tidigt mogna, lifligt riida mjöliga, klotrunda och med
samstäende foderblad, jemte blomskaften glatta.

Förek. sällsynt på torra ängar och betesmarker i norra delen, t. ex. på
Kullen, Broby vid Nordanå (Apoth. C. O. Hamnström), Ahus.

*) Arterna af detta slägte böra helst undersökas vid fruktmognaden; för

korthetens skuld benämnes vid artljeskrifningen det flasklika fruktfä-

stet frukt.
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ff Årsskott glest beklädda ined taggar, foderblad vanligen flikiga,

a -' Blad enkelt sågade.

596 R. canina L. taggar från bred bas klolikt krökta, frukt sent mogen
läderartad, med nedböjda, snart affallande foderblad. "^ Juni, Juli,

r. blr.

Var. nitida Fr. blad glatta glänsande, på undre sidan gröna, blomskaft
och de aflånga frukterna glatta.

Var. oi)aca Fr. blad mörkgröna glatta, på undre sidan blekare, frukt-
skaft ock de aflånga frukterna glatta.

Var. collina Jacq. fruktskaft och stundom afven de klotrunda frukterna
glest glandelhåriga, blad f)nåludna på undre eller båda sidorna.

Var dumetornm Thuill. blad något skrynkliga småludna, frukter klot-

runda jemte blomskaften glatta.

Förek. allmänt i skogar, busksnår, vid vägar o. s. v. ; var. collina och du-
metorum i synnerhet på slättbygden.

597 R. coriifolia, taggar som föreg., blad småludna, bredt ovala—rundade,
tjocka och skrynkliga, frukt kort skaftad, klotrund, tidigt moyeji, köt-

tig, med uijprätta qvarsittande foderblad, glatt, t) Juni, Juli, r. blr.

Bladens sågtänder utstående (hos föreg. mera framåtrigtade), blomskaft
1— 3 mycket korta, omgifna af blomstöiljeblad med mycket stora ägg-
rundt lansettlika stipler, blad pä öfre sidan ofta glatta.

Förek. här och der i norra delen, t. ex vid Helsingborg, Ask, Allerup
Torrlösa s:n, Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

b — Blad dubbelt sågade.

598 R. mollissima W. taggar raka likformiga, blad runda elJer bredt ovala
med nästan trubbiga, utåt rigtade sågtänder, frukter rundade mjöliga
upprätta på glandelhåriga skaft, med upprätta qvarsittande foderblad.

|> Juni, Juli, r. blr. Låg buske med raka fina taggar och gråludna på
undre sidan glandelbärande tjocka blad, frukter tidigt mogna, glatta

eller glandelhåriga, kronblad ofta i kanten småtandade.

Var. subrubiginosa Hn. blad tunna, föga ludna.

Var. calycida, foderblad pardelta nästan bladlika, längre än frukten,
blad på undre sidan klibbiga.

Förek. allmänt på torra ställen, betesmarker, vid vägar o. s. v. ; var. sub-
rubiginosa på skuggrika ställen, t. ex. vid Esperöd; var. calycida i

busksnår vid Stens Hvfvud.

599 R. tomentosa Sm. taggar nästan raka, likformiga, blad äggrundt lan-

settlika, spetsiga med framåtrigtade spetsiga sågtänder, frukter aflån-

ga läderartade upprätta på glandelhåriga skaft med nedböjda qvar-
sittande foderblad, t) Juni, Juli, r. blr. Högre buske med något krökta
taggar, blad gråludna, på undre sidan glandelbärande, fiukter tidigt

mogna glatta eller glandelhåriga, kronblad hela.

Förek. sällsynt i östra delen, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström),
Brösarp, Esperöd, hkeröå (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

600 R. pomifera Herm. taggar raka likformiga, blad aflånga— lansettlika

med framåtrigtade spetsiga sågtänder, frukter runda, mjöliga slutligen

lutande jemte skaften styft glandelhåriga med upprätta qvarsittande

foderblad. t> Juni, Juli, r. blr. Högre buske med raka taggar och
gråludna, på undre sidan glandelbärande, tnnna blad, frukter nästan
taggiga af styfva glandel hår, tidigt mogna, kronblad i kanten småtandade.
B. villosa L. Hn. Skand. Fl.
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Förek. temligen sällsynt, som det tyckes, förvildad tring gårdar, i gamla
trädgårdar o. s. v., t. ex. på Kullen, Kidla-Gunnarstorp, VegeJiolm,

Wrarus-Gunnarstorp, Dttfveskog nära Röstånga, 2\ollenäs, Kjells-

Nöbbelöf och Heljarp (Stud. B. Cöster), Landskrona vid den s. k.

Kungsgården (Stud. J. Jönsson), Stänkeslycke Hästoeda s:n (Apoth.
C. O. Hamnström), Slätteberga, Sörbytorps trädgård, Hvenesta Träne
s:n, Ystad i sandplanteringen m. fl. st.

601 R. rubiginosa L. taggar raka, på årsskotten olikformiga, blad ägg-
runda med utstående sågtänder, jm undre sidan sträfva af talrika

glandier, frukter upprätta på styfhåriga skaft, aflånga sent mogna, lä-

derartnde, med nedböjda, snart affallande foderblad. |) Juni, Juli, r.

blr. Temligen hög buske med årsskotten beklädda med dels gröfre dels

finare borstlika taggar, blad välluktande, frukter glatta eller glandel-

håriga.

Var. horrida Lge. årsskott beklädda med mycket talrika, nästan raka
taggar, blad små rundade, frukter mera runda.

Förek. här och der på odlade^ ställen, vid vägar, i skogsängar o. s. v., t.

ex. vid Vuljö, Ifoetofta, Arup, Torsebro, Balsbcrg, Christian stad,
Broby (C. O. Hamnström), Hjersåslilla Knislinge s:n, Källunda Skep-
purslöfs s:n (Dr. P. Olsson), Hökaröd, Falsterbo, Lund, Torrlösa,

Höör, Ask, Wrams-Gunnarstorp, Kärreberga, Gåsebäck, Krapperup,
Carlstorp vid Sorösjön m. fl. st.; var. horrida vid Källunda (Dr. P.

Olsson).

282. AGRIMONIA L.

G02 A. Evpatoria L. fruktfästets fåror nående till basen, dess yttre borst

utstående. Tj. Juli, g. blr. Stjelk hög upprätt nästan trind, sträfafhår

och oskaftade glaudler, blad parbladiga med ^mycket olikstora ovala

—

lansettlika håriga småblad.
Förek. allmänt i busksnår, på åkerrenar o. s. v.

603 A. odorata Mill. fruktfäste till midten fåradt, dess yttre borst tillbaka-

böjda, småblad längre spetsade, för öfrigt som föreg. % Juli, g. blr.

Förek. sällsynt i busksnår, t. ex. vid Helsingborg? (sannolikt hör väl den
i Hn. Skand. ¥\. beskrifna A. Eupatoria p proceraiWX denna art), l^o-

gelsång, Gladsax och Jerresta hallar (Stud. A. Falck).

283. POTERIUM L.

604 P. Sanguisorba L. stjelk glatt eller nedtill hårig, småblad rundade—
aflånga sågade, blomhufvud rundade, fruktfäste slutligen rynkigt nä-

stan ovingadt. ^ Juni, Juli, grönakt. blr.

Förek. sällsynt på torra betesmarker, t. ex. mellan Stens Hufvud och Rö-
rum på sandiga trädesåkrar, Limhamn, Helsingborg.

284. ALCHEMILLA L.

605 A. vulgaris L. blad njurformiga på längden veckade, klufna i 5—9
rundade, rundt omkring sågade jlihir, på båda sidor gröna, blomknip-

pen samlade i stjclkens spets. % Maj,* Juni, gr. blr. Glatt eller hårig,

stjelkar upprätta utgående f)ån en underjordisk stam, blad endast i sin

öfre tredjedel flikade, de yttre kalkbladen nästan af samma storlek som
de inre.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

606 A. alpina L blad till basen delade i 5—9 omvändt äggrunda aflånga,

endast i .spetsen sågade, på undre sidan hvitludna småblad, blomknip-

pen saml"de i stjelkens spets. ^J. Juni, Juli, gr. blr. Stjelkar upp-
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rätta från en underjordisk stam, blad med rundad omkrets, de yttre

kalkbladen 3—4 gånger mindre än de inre.

Förek. vid Bälinge Örkelljunga s:n.

607 A. Aphanes Leers. blad handdelta i 3 vigglika, 2- 4-khifna flikar,

hlomknippen i hJudvecken. 0, Juni—Aug. gr. blr. Stjelk smålu-

den, nedifrån grenad i talrika, nedliggande eller uppstigande grenar,

blomknipijen extra-axillära, omslutna af de rörformiga stiplerna, stån-

dare 1--2, de yttre kalkbladen nästan omärkliga.

Förek. allmänt på åkrar.

285. RUBUS L.

f Buskar, stipler smala jemnhreda, vidvuxna bladskaftet

a — Frukt af sammanvuxna småfrukter, vid mognaden lossnande från

fruktfästet, de sterila årsskottens blad vanligen parhladiga, kronblad

upprätta.

608 R. idanis L. småblad äggrundt lansettlika, på undre sidan hvitludna,

kronblad aflånga kortare än de långspetsade foderbladen, blomskaft

slutligen lutande. Juni, hv. blr. De sterila årsskotten uppi'ätta, i spet-

sen nedböjda, trinda daggblå, tätt beklädda med borstlika taggar, deras

blad vanligen parbladiga af 5-7 småblad, de blombärande årsskottens

blad vanligen 3-fingrade, blommor i fablomstriga qvastar, frukt röd,

sällan gul ; Sv. Hallon.

Förek. allmänt på stenbunden mark, i busksnår o. s. v.

b — Frukt af nästan åtskilda småfrukter, affallande tillsammans med

fruktfästet, blad vanligen fingerlika, kronblad utbredda.

1 — Foderblad på yttre sidan gröna med hvitluden kant.

Blad på båda sidor gröna, de sterila årsskotten 5—7-, de blombärande
vanligen 3-fiugrade, blommor vanligen i glesblommig enkel klase, blom-
skaft glest håriga, kronblad med lång klo.

609 R. fruticosus L. de sterila årsskotten o-kantiga vanligen strimmiga,
med krökta oftast talrika taggar, deras blad o-fingrade, foderblad slut-

ligen nedböjda. Juli, Ijusr. blr. På steniga för solen utsatta ställen

låg buske med läderartade blad och de sterila årsskotten nästan trinda

ostrimmade och beklädda med talrika starka och krökta taggar; på
sumpiga skuggrika ställen högre med tunna blad, mera skarpkantiga
strimmiga årsskott och glesare mera raka taggar, samt mycket närmande
sig följ. De sterila årsskotten upprätta, i spetsen nedböjda, de båda
nedersta småbladen koii skaftade, de blombärande årsskottens blad 3-

fingrade med oskaftade sidoblad, blommor i ofta enkel qvastlik klase,

kronblad aflånga, ståndare af stiftens längd, frukt af talrika svarta glän-

sande småfj-ukter. Sv. Björnhär (liksom de följ.).

Förek. ej sällsynt öfver hela provinsen, såväl på stenbundna öppna ställen

som i skogskärr.

610 R. suberectus Änders, de sterila årsskotten trubblcantiga, glest beklädda
med små sgllika, nästan raka taggar, deras blad 7—o-fingrade, fo-
derblad slutligen nedböjda. Juli, hv. blr. Föga taggig buske med en-

dast i spetsen nedböjda årsskott och tunna blad, det nedersta paret

småblad på såväl de sterila som blombärande årsskotten oskaftade, udd-
bladen långt spetsade, de blombärande årsskottens blad 3-fingrade, blom-
mor vanligen i förlängd klase, kronbladen bredare än hos föreg. om-
vRudt äggrunda, ståndare längre än stiften, frukt af talrika mindre, svart-

röda småfrukter.
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FöreJc. i skogar i synnerhet i norra delen, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O.

Hamnström), Ousby, Willands härad (Mag. C. A. Gosselman Bot. Not.

1851 pag. 102), Kullen, Björka Kropps s:n (Stud. C. J. Hultberg); i

mellersta delen mera sällsynt, t. ex. vid Svartsjö lUstorps s:n (H:r C.

Roth).

611 R. ofjinis Weih. de sterila årsslcotten 5-hantiga fårade beklädda med
starka raka taggar, deras blad 5 fingrade, foderblad titstående. Juli,

hv. blr. Årsskott i spetsen böjda, småblad mot basen afsmalnande, nä-

stan dubbelsågade med framåtrigtade sågtänder (hos de båda föreg. äro

småbladen mot basen bredare, enkelt sågade med uppåtrigtade sågtän-

der), de sterila årsskottens blad med de nedersta småbladen skaftade,

de blombärande grenarnes nedersta blad 5 -fingrade, de öfre 3-fingrade

med alla småbladen skaftade, blommor i utdragen, ofta grenig klase,

kronblad som föreg., frukt svart glänsande.

Förek. sällsynt i skogar på stenbunden mark, t. ex. vid Krapperup; öf-

riga till denna art räknade former från Skåne torde höra till B. fru-

ticosus.

2 — Foderblad på yttre sidan hvitludna, de sterila årsskottens blad 5-

fingrade med de båda nedersta småbladen tydligt skaftade.

Blad på undre sidan vanligen gråludna med alla småbladen skaftade, de

sterila årsskottens blad 5-, de blombärande vanligen 3-fingrade, klasen

vanligen mycket grenig, förlängd, blomskaft filtludna, foderblad slutli-

gen tillbakaböjda, kronblad omvändt äggrunda med lång klo.

612 R. thyrsoideus Wimm. de sterila årsskotten kantiga fårade glatta, be-

klädda med starka krökta taggar, de nedersta småbladen på de blom-

bärande årsskottens blad nästan oskaftade, blomställningens grenar

gråludna, glest beväpv.nde med små, krökta taggar. Juli, Ijusr. blr.

De sterila årsskotten båglikt böjda med kort skaftade blad, bladskaft och

bladnerver på undre sidan svagt beväpnade med små krökta taggar,

blad på undre sidan hvitludna eller på skuggrika ställen gröna sniå-

ludna (var. virescens), blommor i en långt utdragen, vanligen mycket
grenad klase, frukt svart glänsande.

Före\\ på stenbundna ställen i synnerhet i närheten af hafvet temligen säll-

synt, t. ex. på Kullaberg, Esperöd, på strandklippor mellan Cimbris-

hamn och Baske möUa (Stud. A. Falck); var. virescens i skog vid

Esperöd.

613 R. Radula Weih. de sterila årsskotten S-kantiga strimmiga beklädda

med raka dels gröfre dels finare och borstlika taggar samt glandelh år,

de nedersta småbladen på de blomhärande årsskottens blad tydligt

skaftade, blomställningens grenar gråludna glandelhåriga, beväpnade

med raka tagr/ar, foderblod glandelhåriga. Juli, liv. eller Ijusr. ^blr.

De sterila årsskotten båglikt böjda, ofta rudliruna, med temligen långt

skaftade, på undre sidan gråludna blad, bladskaft och bladnerver tätt

väpnade med starka krökta taggar, småblad, med undantag ajF uddbla-

det, mot bnscn afsmalnande, något sneda, de blombärande^ årsskotten

väpnade med krökta taggar, hvilka, i likhet med de sterila årsskottens,

äro vid basen breda plattade och till färgen vanligen bruna, blommor i

grenig förlängd klase, frukt svart glänsande.

Förek. här och der på kli])pfulla eller stenbundna ställen, t. ex. på Kul-

len, Helsingborg, Bomcleklint (H:r C. Roth), Stens Hufvud.

614 R. discolor Weih. de sterila årsskotten 5-kantiga, strimmiga gleshåri-

ga, beklädda med likformiga starka vanligen krökta taggar, de neder-

sta småbladen på de blombärande årsskotten tydligt skaftade, blom-

ställningens grenar håriga, väpnade med krökta taggar. Juli, hv. eller
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rödl. blr. De sterila årsskotten bågböjda med långt skaftade, på undre
sidan vanligen gråludna blad, väpnade med starka, vid basen plattade,

vanligen gula taggar, bladskaft och nerver tätt väpnade med starka

krökta taggar, blommor i grenig förlängd klase, hvars grenar stundom
hafva oskaftade glandier, liksom stundom äfven foderbladen, frukt svart-

violett.

Var. umbrosus Weih. blad pä undre sidan gröyia miåhidna, tac/gar gle-

sare, svagare och mera raka. E. Sprengclii synes vara väl skild från

denna form.

Förelc. temligen sällsynt på torra stenbundna ställen bland buskar, t. ex.

på KuUaberg, Helsingborg, Ö. Ljungby (Stud. C. J. Hultberg), Elja-

röd; var. umbrosus på Kullaberg.

3 — Foderblad på yttre sidan hvitludna, de sterila årsskottens blad 5—3-

fingrade, i förra fallet med de nedersta småbladen oskaftade.

Blad på undre sidan gröna eller något gråludna, de blombärande års-

skottens blad 3-iingrade med oskaftade sidosmåblad, blomskaft gråludna,

foderblad vanligen tryckta till frukten, kronblad äggrunda med kort klo.

615 R. nemorosus Hayn. de sterila årsskotten trubbkantiga, väpnade med
starka, något krökta taggar, deras blad 5-fingrude med tjocka, x>å un-
dre sidan gräludna småblad, på skaften och nerverna väpnade med
starka, krökta taggar. Juli, hv. blr. De sterila årsskotten nedliggande

eller bågböjda daggblå, småblad på undre sidan blekare eller nästan

hvitludna (var. tomentosus), blommor i fåblornmig klase, stift ljusröda,

fi-ukt svartblå.

* R. Wahlbergii Arrhen. de sterila årsskotten gröna eller rödbruna,
jemte bladskaften och bladnerverna väpnade med starkare och mera
krökta taggar, blommor i rikblommig, mera grenad klase.

Förek. ej sällsynt i busksnår, vid vägar, på åkerrenar o. s. v.; B. Wahl-
bergii mera sällsynt, t. ex. på Kullaberg, Illstorp (H:r C. Roth), Stens
Hufvud och vid Esperöd.

616 R. corylifolius Sm. de sterila årsskotten nästan trinda väpnade med
svaga raka taggar, deras blad vanligen 5-fingrade med ttmna, på un-
dre sidan gröna småblad, på skaften och nerverna väpnade medglesa
raka taggar. Juli, hv. blr. De sterila årsskotten nedliggande eller

något bågböjda, gröna eller rödaktiga, alla småbladen tunna gröna, lik-

nande Hassellöf, stiplerna på de blombärande årsskotten större än på
de sterila, ofta sågade, blomstödjebladen ofta hela, blommor i glesblom-
mig, qvastlik klase, frukt svartblå eller något rödaktig.

Allt för nära beslägtad med föreg., till hvilken den genom talrika mel-
lanformer synes öfvergå.

Förek. sällsynt på skuggrika stenbundna ställen i närheten af hafvet, t. ex.

på KuUubcrg, Charlottenlund (Dr. Gosselman), Stens Hnfoud.

R. pruinosus Arrhen. kan författaren ej skilja från föreg. Vid Stens

Hufvtid föi'ekomma flera former, som närma sig till denna art, men
som synas öfvergå i R. nemorosus och corylifolius.

617 R. cccsius li. de sterila årsskotten trinda daggblå, tätt väpnade med
borsthka, vanligen raka taggar, deras blad vanligen 3-fingrade, frukt
daggblå. Juni, Juli, hv. blr. De sterila årsskotten krypande, blad på
undre sidan blekare gröna, blommor i qvastlik, ofta enkel klase, med
borsttaggiga och vanligen glandelhåriga blomskaft, foderblad styfva per-

gamentartade.
Förek. allmänt på steniga hafsstränder, bland buskar, på åkrar och åkerrenar.
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ff Örter, stipler äggrxinda—lunsettliha, nästan skilda från bladskaftet.

618 R. saxatilis L. Ilad 3-fingrade, kronblad upprätta smala spadlika. 2).

Juni, Juli, hv. blr. Blombärande grenar upprätta, de sterila nedliggan-

de (jcli sträfva af borstlika taggar, småblad äggrunda —ovala sågade, på
båda sidor gröna, blommor i terminal qvastlik klase, kronblad föga

längre än fodret, frukt röd af få stora, nästan åtskilda småfrukter.

Förek. allmänt på stenbundna skuggrika ställen.

619 R. Chamcemorus L. blad njurlika femflikiga, kronblad utbredda, breda

omvändt äggrunda. % Juni, hv. blr. De blombärande grenarne 1-

blomstriga, 2— 3-bladiga, upprätta, utvecklande sig från en krypande
rotstock, kronblad nästan dubbelt längre än fodret, blommor 2-byggare,

frukt i början röd, slutligen gul, bestående af några få stora, samman-
vuxna småfrukter. Sv. Hjortron.

Förek. ej sällsynt i kärr och mossar i norra delen, t. ex. vid Bro&i/ (Apoth.

C. O. Hamnström), Böke, Hörja vid Hjelmaljung samt Beateberg Knis-

linge s:n (Dr. P. Olsson), Köpinge Odelljunga s:n, Perstorp, Brönne-
stad, Hofdala, Maglö, Hjernarp, Ö. Ljungby, Herrevadskloster (H:r

C. Roth), Blinkarp, Höör (Dr. S. Berggren), Bönneholm, Vesterstad,

S. Börum, Strö m. fl. st.

286. FRAGARIA L.

620 F. elatior J^Jirh. sidosmåbladen tydligt skaftade, blomskaftens hår ut-

stående, foderblad vid fruktmognaden utstående eller tillbakaböjda. 2|.

Maj, Juni, hv. blr. Till alla delar gröfre än de följ., ej sällan utan

örtrefvor, stjelk högre än bladen, småbladens öfversta sågtand längre

än de öfriga, blommor vanligen tvåbyggare, ståndare i de fertila blom-
morna af fruktfästets längd, i de sterila dubbelt längre, fruktfästet mot
basen afsmalnande och derstädes utan småfrukter, lätt lossnande från

blomfästet.

Förek. här och der på fuktiga, skuggrika ställen, t. ex. vid Helsingborg,

Belteberga, Örtofta, Hvidarp, Lund, Björnstorp, Ekeröd (Dr. P. Ols-

son), Araslöf vid Karpalund, Broby på kyrkogården (Apoth. C. O.
Hamnström) m. fl. st.

621 F. collina Ehrh. sidosmåbladen nästan oskaftade, blomskaftens hår
tilltryckta, foderblad vid fruktmognaden tryckta till fruktfästet. T\.

Maj, Juni, hv. blr. Stjelk föga högre än bladen, nedtill ofta utveck-

lande långa örtrefvor, småbladens öfversta sågtand kortare än de öfri-

ga, blommor ofta 2-byggare, ståndare som föreg., fruktfäste mot basen
afsmalnande och der utan småfrukter, ej lossnande från blomfästet.

Förek. allmänt på backar, vallar och åkerrenar i hela slättbygden.

622 F. vesca L. sidosmåhladen nästan oskaftade, blomskaftens hår till-

tryckta, foderblad vid fruktmognaden utstående eller tillbakaböjda. Ij.

Maj, Juni, hv. blr. Stjelk föga högre än bladen, nedtill utvecklande
talrika örtrefvor, småbladens öfversta sågtand längre än de öfriga, blom-
mor 2-könade, ståndare nästan kortare än fruktfästet, fruktfäste mot
basen vidgadt, öfverallt beklädt med småfrukter, lätt lossnande från

blomfästet.

Förek. allmänt i synnerhet på torra stenbundna ställen i skogstrakter,

287. COMARUM L.

623 C. palustre L. blod 2—3-pariga, de öfversta 3-fingrade, småblad lan-

settlika—aflånga sågade, på undre sidan blågröna. 21 Juni, Juli, br.

blr. Stjelk uppstigande jemte bladens undre sida småluden, stipler

vidvuxna bladskaftet, vid de nedre bladen bildande en slida.

Förek. allmänt på sumpiga ängar.
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288. POTENTILLA L.

f Blad parhladiga.

624 P. Anserma L. blad mångpariga med aflånga djupt sågade .wiåblad,

blommor långt skaftade, ensamma från bladvecken. 1\. Juni, Juli, g.

blr. Grandaxel kort, bärande en bladrosett och från bladvecken utsän-

dande krypande, rotslående och blombärande grenar, blad oftast hvit-

ludna silfverglänsande.

Förek. allmänt på betesmarker, vid vägar och hafsstränder, der den ofta

får gröna, på öfre sidun glatta blad (var. viridis).

ff Blad fingerlika.

a — Blommor ensamma i bladvecken.

625 P. reptans L. stjelk krypande rotslående, blad 5-fingrade skaftade med
hela eller 2—3-kh(fna stipler, blommor 5-taliga. % Juni^Aug. g. blr.

Stjelkar vanligen enkla utgående från en kort rotstock, småblad vigg-

lika—omvändt äggrunda, på undre sidan tilltryckt håriga, gröna, nästan
till basen sågade, med något trubbiga sågtänder, de yttre foderbladen
vanligen större än de inre, kronblad längre än foderbladen.

Förek. allmänt på torra ställen, betesmarker, åkerrenar, vid vägar o. s. v.;

sällsyntare i noi"ra delen.

626 P. procumbens Sibth. stjelk krypande, ofta rotslående, nästan alla

bladen 3-fingrade skaftade med hela eller 2—3-tandade stipler, blom-
mor oftast 4-taliga. % Juli, Aug. g. blr. Stjelkar utgående från en
kort rotstock, upptill greniga, de nedersta bladen 5-fingrade, småblad
vigglika, på undre sidan tilltryckt håriga, deras öfre hälft hvasst sågad,
de yttre foderbladen vanligen längre än de inre, kronblad längre än
fodret, blommor dubbelt större än hos följ., småfi'ukter rynkiga.

Förek. temligen sällsynt på något fuktiga betesmarker, t. ex. vid Andra-
rum, på betesmarker från Rostånga ända till Bingsjöns norra sida, der
den finnes ända till Mönneå (Dr. S. Berggren), på Romeleklints-åsen
och dess utgreningar från Dalby och Hellestad till Dagstorp vid Sva-
neholm och Boslätt.

627 P. Tormentilla Scop. stjelk uppstigande, ej rotslående, stjelkblad oskaf-
tade 3-fingrade, med stora inskurna stipler, blommor 4-taliga. 2). Juni
—Aug. g. blr. Stjelkar greniga utgående från en rotstock, rotbladen
5-fingrade, snart förvissnande, småblad aflånga hvasst sågade i sin öfre

hälft, de yttre foderbladen kortare än de inre, kronblad af fodrets längd,
småfrukter släta.

Förek. allmänt på betesmarker och skogsbackar.

b — Blommor samlade i en qvastlik blomställning i stjelkens spets.

1 — Alla bladen 5-fingrade

628 P. argentea L. stjelkar upprätta eller uppstigande, upptill grenade i

blombärande grenar, småblad aflånga—vigglika, från midten inskurna,
med tillbakaböjda kanter, under vanligen hvitludna, blomskaft upp-
rätta. 2|. Juni—Aug. Stjelkar och bladen på undre sidan filtludna,

kronblad föga längre än fodret. Varierar med bladen på undre sidan
gröna (var. inrescens).

Förek. allmänt på betesmarker och torra backar.

629 P. collina Lehm. stjelkar utbredda, från midten grenade i blombärande
grenar, småblad under grågrönt ludna, vigglika, från midten inskurna,
med platta kanter, blomskaft slutligen utböjda. T\- Juni, Juli, g. blr.
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Stjelkar och bladen på undre sidan filtludna med inströdda längre hår,

blad i kanten långt hårbräddade, kronblad längre än fodret.

Förek. mycket sällsynt på torra betesmarker i östra delen vid Anårarum,
der den i sednare tider ej varit återfunnen, och SteiiR Hvfvuå (endast

ett exemplar kunde sommaren 1865 uppletas).

2 — Stjelkblad 3-fingrade, rotblad 7—6—3-fingrade eller stundom pcir-

bladiga.

630 P. norvegica L. alla bladen 3-fingrade eller rotbladcn stundom 2—3-
2mriga, stjelk utan bladrosetter, kronblad kortare än fodret. och

0, Juni, Juli, g. blr. Ört grön, stjelk ensam från roten, långhårig,

småblad afiånga, djupt sågade.

Förek. temligen sällsynt på fuktiga grusiga ställen eller stundom i kärr,

t. ex. mellan Nybrolmsen och Kabusa, Öja, mellan Heckebergu och

Smontorp, Örtofta station (Caud. C. O. Nordstedt), mellan Annelöf
och Bysiebro, Asmundtorps mosse Näs s:n, Säffiacka Emitlöfs s:n

(Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

631 P. verna L. rotblad 5-fingrade med omvändt äggrunda, endast i spet-

sen sågade småblad samt afiångt lansettlika stipler. 2j. April—Juni, g.

blr. Ört grön, stjelk och bladskaft håriga af kortare, uppåtrigtade hår

utan stjernludd, stjelkar föga bladiga, nedliggande, utgående från en

bladrosett, kronblad längre än fodiet.

Förek. på torra, helst sandiga betesmarker och backar, allmännast i östra

delen från Beckaskog till Ystad, i det öfriga Skåne mindre allmän, t.

ex. vid Ö. Torp, Limhamn, på stranden af Wombsjön (Dr. P. Olsson),

Fogelsäng, liefvinge, Lackalänge, V. Karaby, Saxtorp, Ktdlen, Lom-
mar}) Winslöfs s:n, Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

632 P. opaca L. rotblad 7 -5-fingrade med smala vigglika, nästan till ba-

sen sågade småblad och äggrvndt lansettlika stipler. 7\. Maj, Juni, g.

blr. Ört rödaktig, spädare än hos föreg., stjelk och bladskaft håriga

af långa utstående hår utan stjernludd, stjelkar fuga bladiga nedliggan-

de, utgående från en bladrosett, kronblad längre än fodret.

Förek. sällsynt ]m torra backar och betesmarker, t. ex. meWan Lackalänge

och Kcftinge, Näsby falt vid Christianstad (Dr. P. Olsson), Balsberg,

Edenryd jiå liafsstranden. Ryssbergen Ifvetofta s:n.

289. GEUM L.

633 G. urbanum L. blommor upprätta, foderblad under blomningen tillha-

kahöjda, kronblad omrändt tiggrunda utan tydlig klo. 2). Juni -Aug.

g. blr. Ört mjukhärig, rotblad lyrf(jrmigt parl)ladiga, stjelkblad 3-delta

med spetsiga flikar och stora bladlika stipler, frukt oskaflad, fruktsprö-

tets nedre del mycket längre än den öfre.

Förek. allmänt på odlade ställen, i busksnår, gamla trädgårdar o. s. v.

634 G. intermediiim FJirh. blommor något lutande, foderblad under blom-

ningen utstående, kronblad rundade med kort klo. '2\. Maj, Juni, g. blr.

Närmar sig än mera föreg. än följ.; blad och stipler som hos föreg.,

fruktfästet slutligen under frukten något förlängdt.

Förek. här och der bland liuskar, t. ex. på Kullen, Tågarp, Trollenäs,

Pårup Torrlösa s:n (Stud. B. Cöster), Hnidarp (Hrr C. Roth), Lund,
Fogelsäng, Benestad, Kåseholm Tryde s:n (Dr. P. Olsson), Gladsax

(Stud. A. Falck), Ksperöd, Bläckan vid Christianstad (Dr. P. Olsson)

m. fl. st.

635 G. rivalc L. blommor lutande, foderblad under blomningen upprätta,

kronblad vigglUca med lång klo. % Maj, Juni. Ört mjukhårig, rotblad
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lyrformigt parbladiga, stjelkblad 3-delta med rundade flikar och små
stipler, fruktfäste under frukten förlängdt, foder brunt, kronblad hvit-

gula med brunröda ådror.

Förek. allmänt på fuktiga ängar; stundom anträffas en missbildning, hos
hvilken blombottnen förlänger sig och skjuter upp öfver l)lomman samt
bär en ny blomma (var. hybridum).

290. SPIR^A L.

636 S. Filijienchda L. stjelk trincl, blad parbladiga wed aflrmga parklufna
småblad, kronblad nästan utan klo, längre än ståndarne. 2). Juni,

Juli, hv. blr. Rottrådar der och hvar knöligt uppsvällda, stjelk nästan

bladlös, blad på båda sidor glatta, småbladens flikar ofta tandade, blom-
mor ej sällan 6-taliga, småfrukter 10— 12, håriga raka.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

637 S. Uhnnria L. stjelk kantig, blad parbladiga med ajiångt lansettlika

sågade småblad och stort 3—5-delt uddblad, kronblad med lång klo,

kortare än ståndarne. 2j. Juni, Juli, hv. blr. Rotstock knölig, stjelk bla-

dig med på undre sidan oftast hvitludna blad, stipler stora sågade, små-
frukter 5— 7, glatta spiralvridna.

Var. dtnudata Presl. blad på, undre sidan gröna, nästan glatta.

Förek. allmänt på fuktiga skogsängar och kärr; var. denudata mera säll-

synt, t. ex. vid Ö. Ljungby, Abusa (Lektor C. W. Hultmark), Ekeröd
och Kuseholm (Dr. P. Olsson), Lillö vid Christianstad, Svartarp Broby
s.n (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

60 Fam. nWlUlPACKJK L.

291. PRUNUS L.

f Blommor ensamma eller 2^(ti'i^isa, vanligen utvecklande sig före bladen,

frukt med daggblått öfverdrag, dess sten plattad.

638 P. spinosa L. qristar smålvdna, blad på undre .sidan slutligen glatta,

blomskaft glatta, frukt upprätt. "^ Maj, Juni, hv. blr. Temligen låg

buske, väpnad med tornar, blad vanligen utvecklande sig efter blom-
morna, lansettlika—omvändt äggrunda småsågade, blommor mest en-
samma, frukt daggblå: Slån.

Förek. allmänt i busksnår.

639 P. insititia L. qvistar samt bladen på undre sidan småludna, blom-
skaft finhåriga, frukt hängande. |) Maj, Juni, hv. blr. Buske eller

litet träd, vanligen väpnadt med tornar, blad ovala— omvändt äggrun-
da, sågade, blommor vanligen parvisa, frukt svartblå : Krikon.

Förek. sällsynt i norra delen, t. ex. vid Hallandsås (Fr.), Bjer.sgård, N.
Vram, Kålema Röstånga s:n, Broby (förvildad enl. Apoth. C. O. Hamn-
ström), Lillö på Bläckan (ej P. domestica enl. Dr. P. Olsson), Ifö.

P. domestica L. utan tornar .samt med glatta qvistar ochfinhåriga blom-
skaft, frukt: Plommon.

Förek. här och der förvildad, t. ex. i Broby skog (Apoth. C. O, Hamn-
ström). Härstammar från vestra Asien.

ff Blommor i fåblom-Hriga flockar, utvecklande sig samtidigt med bladen^

frukt ej daggblå med klotrund sten.

640 P. Avium L. blad på undre sidan småludna med skaften upptill för-
sedda med tvänne glandier, blomknoppar bladlösa. |) Maj, hv. blr.
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Högt träd med upprätta grenar samt utan grenskott, blad omvandt
äggrunda sågade, frukt klotrund röd eller svart: FogeUirs. De odlade

varieteterna af söta Kirsbär härstamma från denna art.

Förek. här och der i skogar, som det tyckes, verkligen vild, men äfven

ofta j)lanterad i parker och alléer, t. ex. på Kullen, Össjö, Bjersgärd,

Helsingborg vid Pålsjö, BcHeherga, Trolleholm, Skahernjö, Roslätt,

Heckeherga , GUJesgnifvcw , Grönhy, Hafgård, Krageholm, Hörup, Glad-

sax på Horsehall och Delj^eröd i ängarne (Dr. P. Olsson), Ekeröd i par-

ken, mellan Maltesholm och Vram (planterad). Broby (förvildad enl.

Apoth. Hamnström) m. fl. st.

P. Cerasus L. blad, äfven yngre, glatta med ej glandelbärande skaft,

blomknoppar hladiga, fruJct klotrund nedtryckt: Kirsbär. Från denna
art härstamma de sura Kirsbären.

Förek. der och hvar förvildad, t. ex. vid Tydingesjön Broby s:n (Apoth.

C. O. Hamnström), Ekeröd i parken m. fl. st. Härstammar från vestra

Asien.

fff Blommor i utdragna klasar.

641 P. Paäus L. bladskaft upptill bärande tvänne glandier, klasar hän-

gande, foderblad glandelbräddade tillbakaböjda. "^ Maj, hv. blr. Högt
träd med aflånga—omvändt äggrunda sågade blad, frukt liten klotrund

glatt. Sv. Hägg.
Förek. allmänt på fuktiga ställen i skogar.

61 Fam. 1-AMI^lOTVACKJE L
292. PISUM L.

642 P. arvense L. blad 1—2-pariga med upp)till glest tandade småblad,

blomskaft 1—2-blomstriga, frön kantiga bruna eller grågröna, fläckiga.
(V) Juni, Juli. Kronseglet violett, vingarne purpurröda och kölen hvit.

Sv. Gråärter.

Förek. här och der som ogräs på åkrar, i synnerhet allmän i norra delen,

der den synes vara vildt växande och skilja sig från den odlade for-

men genom mindre växt och enblomstriga blomskaft (var. infe-

stum Fr.).

P. sativum L. (Gula ärter), som skiljer sig från föreg. genom vanligen

helbräddade och talrikare småblad samt runda gula eller gulhvita frön,

förekommer ej sällan sjelfsådd.

293. LATHYRUS L.

f Sijelk med breda vingkanter.

643 L. heterophyllus L. de öfre stjelkbladen 2-pariga, stipler stora, bre-

dare än stjellcen, de båda öfversta fodertänderna bredare och kortare

än de öfriga samt trubbiga med udd, den nedersta längre än foder-

pipen, stift bågböjdt. Ij. Juli, Aug. r. blr. Smål)lad smalt lansettlika

—aflånga, bladskaft bredt vingkantado, mellanrummet mellan de tre ne-

dersta fodertänderna spetsvinkligt.

Förek. sällsynt på ängsbackar, t. ex. vid Skahersjö och Torup (Dr. A. P.

Winslow), Bynge (Skolyngl. Cl. Kurck enl. Lektor Grönvall); äfven upp-

gifven för norra delen, men utan uppgifvet växeställe.

644 L. sylvestris L. blad 1-pariga, stipler smalare än stjelken, de båda
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öfversta fodertänderna speUiya, ej bredare och föga längre än sidotän-

derna, den nederöta lortarc än foderpipen, stift bågböjdt. 4 Juli,

Aug. r. bh\ Bladskaft smalt vingkantade, mellanrummen mellan de

trenne nedersta fodertänderna rundade.

Var. platyphgllos Retz. blad bredare, nästan trubbiga med udd.

Förek. ej sällsjiit på ängsbackar i södra oeh mellersta delen, t. ex. på
Kullaberg, Ö. Ljungby och Kjellar (H:r C. Roth), Helsingborg, Tu-

gar}}, Saxtorp. Vallabäcken, Grytinge backar, Bosarjj, Röstånga, Få-
gelsång, Björnstorp, Lindholmen, Skifvarp, Krageholm, Baldringe,

Röddinge, Öfvedskloster, Wansta, Ksperöd, Christianstad, Arkelstorp,

Fridhem Önestads s:n (Dr. P. Olsson) ra. fl. st.; var. platyphyllos

sällsynt, t. ex. iså Kullaberg, Ranisåsa, Stenbyhällar mot Benestad

(Dr. P. Olsson).

645 L. palustris L. blad 2 4-pariga med ovingade skaft, de båda öfre

fodertänderna kortare och bredare än sidotänderna, stift rakt ttpjirätt.

% Juli, Aug. viol. blr. Småblad lansettlika jemnbreda, trubbiga udd-

spetsade, den nedersta fodertanden borstlik, längre än foderpipen.

Förek. der och hvar på fuktiga ängar och i skogskärr, t. ex. vid Fjelke-

stad, Råbclöfssjön, Christian stad, Ahus vid Helgeåns utlopp (Dr. P.

Olsson), Träne, mellan Yngsjö och Vidtsköfle, Krageholm, Tågarp Skytts

h:d, Börrinye, Lindholmen (H:r C. B.oi\\), ^Kärrstorp, Reften, Hvidarp
vid Löddeström, V. Karaby, mellan Alstorp och Saxtorp, Bosarp,
Stanstorp vid Ringsjön (Dr. S. Berggren) m. fl. st.

ff Stjelk kantig, ovingad.

646 L. maritimus Big. blad 3— 5-puriga med ovala—omvändt äggrunda
trubbiga småblad och stora, i)Hlika, nedtill tandade stipler, stift rakt.

% Juli, Aug. violettr. blr. Vanligen glatt blågrön och nedliggande,

småblad ofta skiftevisa, nätådriga, fodertänder olika stora, de öfversta kor-

tare och bredare, blomskaft kortare än bladen.
Förek. här och der på sandiga hafsstränder, t. ex. mellan Nyhamn och

Höganäs, mellan Glumslöf och Hillesborg, Hven, Abekås, från Ystad
till Sandhammar, mellan Yngsjö och Furuboda.

647 L. tuberosus L. blad 1-pariga med ajiånga trubbiga småblad och hälft

2nllika helbräddade stipler, stift bågböjdt. 1\. Juli, Aug. r. blr. Blad
med 3— 5 från fästpunkten utlöpande, sinsemellan förgrenade nerver,

blomskaft längre än bladen, rotstockens grenar knöliga, ätliga, blom-
mor välluktande.

Förek. sällsynt på åkrar och odlade ställen, t. ex. vid Glemminge vid vä-

gen mot Bollerup, Spjutstorp), Krageholm (numera troligen utgången),
Trelleborg (Lektor Grönvall), Björnstorp, vid Lunnarp mellan Dalby
och Bonderup (derstädes ofta förgäfves eftersökt), Christianstad på
vallarne (men genom vallarnes rasering förmodligen utrotad).

648 L. pratensis L. blad 1-pariga med lansettlika spetsiga småblad och

stora pillika helbräddade stipler, stift rakt. % Juni, Juli, g. blr. Glatt

eller hårig, småblad med talrika parallela, otydligt grenade nerver, fo-

dertänder likformiga sylspetsade, blomskaft längre än bladen, blommor
utan skärmfjäll.

Förek. allmänt på ängar, bland buskar o. s. v.

294. OROBUS L.

649 0. tuberosus L. stjelk vingkantad, blad 2— 4-pariga med afiånga blå-

gröna stjelkblad, stijjler hälft 2}illika afiånga. 1\. Maj, Juni, violettr.

blr. Rotstock krypande, der och hvar knöligt uppsvälld, blad och blom-
bärande stjelkar uppstigande enkla.

Förek. allmänt på ängar, betesmarker, ljungbackar o. s. v.

8
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650 O. vernus L. stjelk Tcantig ovingad, hlaä 2—å-pariga med äggrunda
spetsiga, gröna småblad, stipler hälft pillika, äggrunda. 2|. Maj, vio-

lettr. blr. Ört ljusgrön, blad och blombärande stjelkar enkla, upprätta.
FöreJc. allmänt i skogslundar.

651 O. niger L. sljelk kantig ovingad, blad 4—8-pariga med aflånga, blå-

gröna småblad, stipler hälft pillika, smalt lansettlika, sylspetsade. 2}.

Juni, Juli, r. blr. Stjelk grenig upj)rätt, ört vid torkning svartnande.

Förek. här och der på ängsbackar, i busksnår o. s. v., t. ex. på Kulla-
berg, Fågelsång, Dalby hästhage, Hellestads ora, JRoDielcklint, Torup,
Boslätt, Lindholmen, Hafgård, Söfvestads plantering, Böddinge, Sten-
by hällar, Sandhammar, Tjörndala, mellan Stens Hufviid och Börum,
kring Strö och Qverlöf, Odersberga Fjelkestads s:n, Broby s:n vid

Lunnom (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

295. VICIA L.

f Fodertänder lika stora, alla långt uddspetsade.

652 V. lathyroides L. stipler hälft pillika helbräddade, frukt, äfven yngre,

glatt, frön prickiga. April, Maj, violettr. blr. Vanligen gråluden

och grenig af utbredda grenar, stundom mera enkel och upprätt, de

nedersta bladen 1— 2-pariga med omvändt hjertlika småblad, de öfre

2—4-pariga med aflånga urnupna smål:)lad, vanligen utan, sällan med
ett enkelt klänge, blommor ensamma i bladvecken, frukt vid mognaden
svart.

Förek. ej sällsynt på torra sandiga backar och betesmarker, t. ex. på Kul-
laberg, Krap>pe.rups mölla, Helsingborg, Landskrona, längs Saxån,
Bagstorp, Lackalänge, Fogelsång, Malmö, Heckeberga, Öfvedskloster,
Snogeholm, Ystad, Cimbrishamn, Gladsax, Stens Hufimd, Esperöd,
Christianstad, Torsehro (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamn-
ström) m. fl. st.

653 V. angustifolia Both. stipler hälft pillika landade, frukt yngre små-
luden, slutligen glatt svartaktig, frön runda släta. Q) Maj— Juli, r.

blr. Nästan glatt, blad med grenigt klänge, blommor nästan alltid par-

visa i bladvecken.
Förek. under tvänne former

:

* segetalis Thuill. stjelk mera enkel och upprätt, småblad smala, jemn-
breda, nästan likformiga, foder vid. fruktmognaden uppbristande. När-
mar sig V. sativa L.

* Bobartii Först, mycket grenig af utbredda grenar, de nedre bladen

1—2-pariga med, omvändt hjertlika småblad, de öfre 3— 4-pariga med
aflånga småblad, foder 'vid fruktmognaden ej uppbristande. Närmar
sig i utseende, växtsätt och förekomst V. lathyroides.

Förek. : * segetalis i åkrar som ogräs bland vårsäd allmännast i norra,

mera sällsynt i mellersta och _. södra delen, t. ex. vid Bönneberga,
Kefiinge, Malmö, Illstorp, Ö. Torp, Ystad, Kabusa m. fl. st.;

* Bobartii på torra sandiga backar och betesmarker här och der, t. ex.

på Kullaberg, Skäralid, vid Odensjön, Fogelsång, mellan Ystad och
Kåseberga, Hörup, Esp)eröd,, Balsberg, Torsebro, Strö m. fl. st.

V. sativa L., som skiljer sig från föreg. genom småludna, vid mognaden
gulbruna frukter, någOt plattade frön samt mera mångpariga blad, od-

las allmänt och förekommer någon gång sjelfsådd. Sv. Fodervicker.

ff Fodertänder föga olikstora, kort tiddspetsiga (udden kortare eller föga

längre än tanden).

654 V. dumetorum L. blad 2—3-pariga med äggrunda skaftade .småblad,

stipler halfmånformiga hvasst tandade. % Juli, Aug. purpurr. blr.
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Nästan glatt klängande, stjelk nästan vingkantad, de båda öfre foder-

tänderna samstående, blommor i 6— 10-blomstriga, långt skaftade kla-

sar, märke rundtomkring, företrädesvis på undre sidan, skägghårigt.

Förek. sällsynt i busksnår i södra delen, t. ex. vid Kaddesjö, Gundralöf,

Stenby hällar, Böddinge, Krageholm, Baldringe, Öfvedskloster.

fff De båda öfre fodertänderna kortare, liksom de öfriga, långt vddspet-

sade (udden flera gånger längre än tanden).

655 V. sylvatica L. blad 5—8-pariga med äggrundt aflånga småblad, kla-

sar rikblommiga långt skaftade. % Juli, Aug. bv. blåstrimmiga blr.

Glatt klängande, stjelk kantig ovingad, stipler halfmånformiga hvasst

tandade, mäi'ke rundtomkring småludet.

Förek. här och der i busksnår, t. ex. på Kullen, Skäralid, Billinge, Bä-
ringe, Trollcholm, vid Bingsjön såsom vid Wrangelsborg, mellan Bo
och Båröd m. fl. st., Beften, Heckeberga, Hafgård, Lindholmen (H:r

C. Roth), Böddinge, Stenby hällar, Bamsåsa, Stens Hufvud m. fl. st.

656 V. sejnum L. blad å—8-pariga med äggrundt aflånga småblad, klasar

kort skaftade, 3S-blommiga. 7\. Maj, Juni, r. blr. Föga klängande,

mer eller mindre småluden, stipler hälft pillika, tandade, märke på un-

dre sidan skägghårigt.

Förek. allmänt i skogar.

Anm. Det torde förtjena nämare undersökning, huruvida icke under detta

namn dölja sig tvänne arter. Författaren har nämligen af denna art

sett en form, som afviker från den vanliga genom nästan glatt foder

samt mycket kort uddspetsiga fodertänder.

ffff De båda öfre fodertänderna omärkligt eller mycket kort uddspetsiga,

flera gånger kortare än de tre nedre långt uddspetsade.

657 V. cassiibica L. småluden, stjelk uppträtt eller ujjpstigande, blomkla-

sar kort skaftade, kortare än blomstödjebladet, frukt 1—2-fröig. 2j.

Juni, Juli, violettr. blr. Blad mångpariga med aflånga småblad, stipler

hälft pillika helbräddade, märke rundtomkring småludet, ej skägg-

hårigt.

Förek. här och der på torra ställen, backsluttningar, i busksnår o. s. v., t.

ex. vid Sandhammar, Högestad, Böddinge, Stenby hällar, Lindholmen,
Skabersjö, Heckeberga, Hellestad, V. Tveet, Silfåkra, Fågelsång, Va-
saholm, Haslemölla, Sjöbo, Tranås, Ändrarum, Höör, mellan Träne
och Hvenesta, Bålambsdal, Qverlöf, Arup, Ifö, Broby (Apoth C. O.

Hamnström), Helsingborg, Hillesborg m. fl. st.

658 V. villosa Both. mjukt långhårig, klängande, blomklasar långt skaf-

tade af blomstödjebladets längd, frukt 3--6-fröig, kronseglets skifva

hälften kortare än klon. och © Juni, Juli, bl. blr. Blad6— 8-pa-

riga med aflånga småblad, stipler hälft pillika helbräddade, märke rundt-

omkring småludet, frukt oval plattad.

Förek. här och der i åkrar, allmännast i östra delen från Ystad till Chri-

stianstad, såsom vid Vä, Skeppjarslöf, Degeberga, Borrestad, Olseröd,

Magiehem, BrösarjJ, Mellby, Esperöd, Börum, Ékeröd, Böddinge m.
fl. st. ;_. dessutom der och hvar i den öfriga provinsen, t. ex. vid Ills-

torp, Ofvedskloster. Björnstorp, Klinta, Bosjökloster, Ousbyholm, El-
Unge, Ask, Tågarp, Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

659 V. Cracca L. småluden klängande, blomklasar långt skaftade afblom-
stödjebladets längd, frukt 6—9-fröig, kronseglets skifoa af klons längd.

% Juni—Aug. bl. blr. Blad 7—10-pariga med smalt lansettlika små-
blad och små hälft pillika helbräddade stipler, fodrets sidotänder föga
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bredare än den nedersta, frukt smal jemnbred, nästan cylindrisk med
skaft kortare än foderpipen.

Föréic. allmänt i skogar, på ängsbackar, trädesåkrar o. s v.

660 V. tenuifolia Roth. gleshårig, stjellc styf föga klängande, UomMasar
långt skaffade, mycket längre än hlomstödjehladct, frukt 6—Sfröig,
kronseglets skifva dubbelt längre än klon. '2j.bl.blr. Juni—Aug. Blad
10—14-pariga med smalt lansettlika, spetsade småblad och hälft pillika

helbräddade stipler, fodrets sidotänder bredare än den nedersta, frukt

med skaft af foderpipens längd.

Förek. temligen sällsynt på torra ängsbackar i synnerhet i östra delen, t.

ex. vid Beckaskog, Uddarp, mellan Stens Hiifrnd och Itörum, Hörup,
Gyllerup, Kabusa, mellan Benestad och Stenby, Stenby hällar, V.

Alstad, Falsterbo, mellan St. och L. Hammar, Heckeberga, Björns-
torp, mellan Höj och Keflivge, Ramstorp, Tågarp, Ö. Ljungby (H:r
C. Roth) m. fl. st.

296. ERVUM L.

661 E. hirsutum L. stipler 2-flerflikiga, frukt sprötsj^etsad smålnden, 2-

fröig. Maj— Juli, blåhv. blr. Späd och nedliggande ört, blad 6—9-

pariga med aflånga, i spetsen tvärhuggna eller urnupna samt raed udd
försedda småblad, klasar 2—6-blomniiga. fodertänder likformiga och
lika stora, framåtrigtade, längre än pipen, blomklasar kortare än hlom-
stödjebladen, frukt slutligen svartaktig.

Förek. allmänt på åkrar, toiTa ängar o. s. v.

662 E. tetraspermum L. stipler hälft pillika helbräddade, frukt utan udd,

4—6-fröig, glatt, i v Juni, Juli, blåhv. blr. Mindre än föreg., blad

3— 5-pariga med aflånga, vanligen trubbiga uddspetsade småblad, blom-
skaft 1— 3-blomstriga, fodertänder olikformiga och olika stora, kortare

än pipen, blomskaft af blomstödjebladets längd, frukt vid mognaden
gulaktig.

Var. tenue, blomskaft 1-blomstriga.

Förek. ej sällsynt på åkrar, ängsbackar o. s. v., t. ex. på Kullen, vid

Odensjö, Belteberga, Älstorp, FUinge, Borringe, Skabersjö, Jordberga,

Ste7is Hiifvud, Asum, Ugerup, Balsberg m. fl. st.; lar. tenue bland

hufvudformeu, t. ex. på Stens Hufvud, Kullen, vid Skabersjö.

297. ORNITHOPUS L.

663 O. perpusillus L. blomhufoud 2- ö-blomstrigt med ett parbladigt blom

-

stödjeblad vid basen, blad 6—12-pariga. med ovala— aflånga småblad.

Juni, Juli, hv. rödstrimmiga blr. Stjelk mycket grenig af vanligen

nedliggande grenar, blad jemte stjelkar smähåriga, kronköl gul, frukt

glatt eller småluden båglikt böjd, starkt sammandragen vid lederna.

Förek. sällsynt på torra sandiga backar och betesmarker mellan Köpinge

och Kabusa, Köpingsberg på sydvestra sluttningen af backarne.

298. ONOBRYCHIS Gcertn.

664 O. sativa Lam. klasar mycket långt skaftade, blad mångpariga med
smalt lansettlika— aflånga uddspetsade småblad. ![ Juni, Juli, r. strim-

raiga blr. Nästan glatt ört med uppstigande enkla, från en rotstock

utgående, fårade grenar, stipler hinnaktiga, nedtill hopvuxna, frukt små-

luden.

Förek. sällsynt, sannolikt från början odlad, på en äng nära Malmö öster

om Bibersborg samt vid Torup.
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299. ASTRAGALUS L.

665 A. hypoglottis L. småluden, stipler hopvuxna, motsatta bladen, blom-

skaft längre än hlovisföfljehladct, foder svartlvdrf. 2)- Juni, Juli, bl.

blr. Stjelkar greniga uppstigande från en grenig rotstock, blad 6 -8-

pariga med äggrunda -aflånga småblad, klasar tätblommiga, frukt ägg-
rund hjertlik skaftad, långhårig.

Före/i:, sällsynt på strandängar mellan Lomma och Malmö på en inskränkt
plats i mängd.

666 A. arenarius L. yra- eller hvitlnden, stipler hopvuxna, motsatta bla-

det, blomsl-aft nästan kortare än hlomstödjehladet, foder gråludet. 2|.

Juni, Juli, riidviol. blr. Stjelkar greniga nedliggande eller uppstigande

från en grenig rotstock, blad 3—5-pariga med smala jemnbreda små-
blad, stipler hinnaktiga, klasar glesblommiga, fnikt cylindrisk skaftad,

hvitluden.

Förck. sällsynt på sandfälten i östra Skåne, ymnig vid Tr/<7^s7jö^e på stora

drifvan och derifrån sj^arsamt spridande sig mot norr åt Köpinge (Dr.

P. Olsson) och Lijnghy vid vägen åt Ugervj:) (Stud. B. Cöster) samt
mot söder längs hafskusten ända till Hvitemölle.

667 A. gli/cyphylhis L. grön nästall glatt, stijiler vid de öfre bladen åt-

skilda, blomskaft kortare än blomstödjebladet. % Juni, Juli, g. blr.

Stielk grenig nedliggande, blad 4— 6-pariga med ovala trubbiga små-
blad, stipler stora gröna, frukt aflång bågböjd, glatt.

Förek. här och der på torra ängsmarker, i småskog o. s. v., t. ex. vid

Förslöf och Grefvie (Stud. J. Jönsson), Kullen, Helsingborg, Bosarp,
Belteberga, Grytinge, Wallubäcken, Röstånga, Billingc, Reften, Fogel-

sång, Dalby, Torup, Hcckeberga, Roslätt, Börringe, Hafgård, Lind-
holmen, Dybeck, KJagstorp, Tågrå Söfde s:n. Öfvedskloster, W^ansta,
Röddivge, mellan Hörte och Ähekås, Tjörndala, Esperöd, Christian-

stad, Strö, Ryssbergen, Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Knislinge
mölla (Dr, P. Olsson) m. fl. st.

300. TETRAGONOLOBUS Scop.

668 T. siliquosus Roth. blad 3 fingrade med omvändt äggrunda något köt-

tiga småblad och snedt äggrunda stipler, blomskaft mycket längre än
bladet, 1-blomstrigt, under blomman försedt med ett 3-fingradt blomstöd-
jeblad. %. Juni, Juli, g. blr. Stjelkar enkla nedliggande eller uj^psti-

gande från en grenig rotstock, glest håriga, liksom bladens undre sida,

fruktens vingkanter mycket smalare än sjelfva frukten.
Var. maritimns (L), småblad mera köttiga.

Förek. sällsynt på kalkbackarne vid Benestad; var. maritimus sällsynt pä
hafsstränder på ön Hven, vid Tjörndala ytterst sparsamt (enl. Stud.

A. Falck).

301. LOTUS L.

669 L. corniculatus L. stjelk nedliggande, småblad omvändt äggrunda, sti-

2)ler äggrunda, fodertänder före blomningen tryckta till kroyian,

kronköl tvärt afsmalnande i ett rätvinkligt uppstigande spröt, smalare
än vingarne, blomfiockar 4—6-blommiga. ?i Juni, Juli, g. blr. Varie-
rar glatt eller luden (var. sericea) på torra sandiga ställen, blomfiock
vid basen försedd med ett litet 3-fingradt blad, som är kortare än blom-
fodren, frukt cylindrisk.

Förek. allmänt på torra ängar, backar och hafsstränder (der den får mera
köttiga småblad, var. crassifolia).

670 L. idiginosus Schk. stjelk upprätt eller ujjpstigande, syn åblad omvändt
äggrunda, stipler äggrunda, fodertänder före blomningen tillbaka-
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böjda, Jcronhöl småningom afsmalnande i ett ttppstigande spröt, sma-
lare än vingarne, hlomfloclcar 6—12-hlommiga. 1\. Juli, Aug. g. blr.

Mycket gröfre än föreg., glatt eller småluden, stjelk ihålig, stipler mer-
endels något hjertlika, blomflockar vid basen försedda med ett 3-fing-

radt blad, som vanligen är längre än blomfodret.

lörek. här och der på fuktiga ställen, vid stränder af åar och bäckar i

vestra och södra delen t. ex. utmed Bönneån vid Klippan och Fors-
möllan, Trolleholm vid Valkibäeken, utmed Saxån och Löddeström,
Lomma vid Höjeå, Sandby mölla, KungsmarJcen, Abusa (Lektor C.

W. Hultmark) m. fl. st.; i östra delen sällsynt, t. ex. vid Baskemölla.

671 L. tenuifolius Beich. småblad och stipler smalt lansettlika, kronköl
tvärt afsmalnande i ett rätrinkligt nppstigande spröt, bredare än vin-
garne, blomflockar 3—5-blommiga. 7\. Juli, Aug. g. blr. Spädare än
de öfriga med långa upprätta, uppstigande eller nedliggande grenar.

Förek. här och der i synnerhet på strandängar längs vestra kusten från
Landskrona till Skanör; på östra kusten sällsynt, t. ex. vid Skillinge

på hafsstranden (Stud. A. Falck).

302. IMEDICAGO L.

f Frukt slutligen öppnande sig, plattad oväpnad, mer eller mindre cirkel-

formigt krökt.

672 M. falcata L. stjelk vid, basen nedliggande, blomklasar korta, nästan
klotformiga, enskilta blomskaft längre än foderpipen, kronseglet endast
nedtill strimmigt, frukt båglikt krökt, blommor gula. T\. Juni, Juli.

Stjelk nästan trind, småblad aflånga, upptill tandade, kronseglet om-
vändt äggrundt, dess strimmor mörkare gula, frukt småluden nätådrig.

Förek. allmänt på torra ängsbackar och åkerrenar.

673 M. sylvestris Fr. stjelk upipstigande, blomklasar korta aflångt klotfor-

miga, enskilta blomskaft kortare än foderpipen, kronseglet strimmigt
ända mot spetsen, frukt cirkelformigt krökt, blommor i början gula
eller gröngida, .slutligen violetta. T\. Juli, Aug. Medelform mellan fö-

reg. och följ. samt mtijligen hybrid af dessa arter, i hvilkas sällskap

den oftast förekommer, kronseglet aflångt med svartgröna strimmor.
Förek. sällsynt på åkerrenar och ängsbackar, t. ex. vid Lund på ö. vallen,

Malmö på sluttningarue af kommendantsträdgården (Dr. B. Lundgren),
samt näi^a Bibersborg, Gladsax m. fl. st.

674 M. sativa L. stjelk upprätt, blomklasar aflånga, enskilta blomskaft

v kortare än foderpipen, kronseglet strimmigt ända mot spetsen, frukt
snäckformigt vriden, blommor violetta eller blå. 1\. Juli—Sept. Kron-
seglet aflångt med violetta ådror.

Förek. temligen sällsynt, troligen förvildad, pä ängsbackar, t. ex. vid Barn-
lösa (Lektor C. W. Hultmark), Landskrona, Malmö, Torup, Tågarp,
Gladsax (Stud. A. Falck), Mansdala och Christian stad (l)v. V. Olsson),

Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

ff Frukt affallande oöppnad, njurformig oväpnad, i spetsen spiralvriden.

675 M. lupulina L. blommor i tätblommig, rundad klase, småblad omvändt
äggrunda, i spetsen urnupna tandade. (»), Juni—Aug. g. blr. Små-
luden grenig af nedliggande eller u]i))stigande grenar, stipler äggrundt
lansettlika, frukt glatt eller hårig, nätådrig enfröig.

Var. Willdenoiviana Boenning. frukt glandelhårig.

Förek. allmänt på torra ställen, ängar, vid vägar o. s. v.; var. Willdeno-
iviana här och der på torra ställen, t. ex. vid Bamsåsa (Dr. P. Olsson).
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fff Frukt snäckformigt vriden, taggig.

676 M. minima Lam. blommor i ä- 5-blomstrig, rundad klase, småblad
qmvändt äggnnida—njtånga, i spetsen tandade. Juni, Juli, g. blr.

Ört hårig, liknande den af föreg., stjelk nedifrån grenad i nedliggande
--upprätta grenar, frukt klotrund vriden i 3—5 vindingar utan märk-
bara ådror, flerfixiig.

Förek. sällsynt på torra sandiga backar vid Kåseberga samt deremellan
och Sandhammar temligen jnnnig (H:r C. Roth), Malmö nära slottet

(enl. Lektor A. L. Grönvall).

303. MELILOTUS Adans.

677 M. alba Lam. vingarne och kölen lika långa, kortare än seglet, frukt
rynkig glatt, trubbig med udd, stipler borstlika helbräddade. 0,
Juli, Aug. hv. blr. Hög upprätt och grenig, starkt luktande ört, små-
blad ovala tandade, glatta, blommor i långa, tätblommiga klasar, frukt

oskaftad, vid mognaden gråbrun.

Förek. temligen sällsynt på odlade ställen och hafsstränder, t. ex. vid

Ystad, Malmö, Limhamn, V. Vram, Gladsax m. fl. st.

678 M. arvensis Wallr. vingar och segel lika långa, längre än kölen, frukt
föga rynkig glatt, trubbig med udd, stipler borstlika helbräddade.

Juli, Aug. g. blr. Lik föreg., blommor i glesblommiga klasar, fnikt

kort skaftad, mogen gulbrun.

Förek. temligen sällsynt vid vägar, åkerrenar o. s. v., t. ex. vid Bosendal,
mellan Zireköpinge och Tasta, Örtofta, Hastad, vid Höjebro, mellan
Lund och Dalby, Esarp, Krageholm m. fl. st.; förek. stundom med
nästan hvita blommor (var. Fetitpierreana), t. ex. vid Hastad, mellan
Htirlöf och Wä (Dr. P. Olsson).

679 M. ofjicinalis Willd. alla kronbladen lika långa, frukt spetsig rynkig,
småluden, stipler borstlika helbräddade. Juli, Aug. g. blr. Lik
föreg., blomklasen mera tätblommig, frukt skaftad, slutligen svart.

Förek. här och der på odlade ställen, vid vägar, på åkerrenar o. s. v., t.

ex. mellan Glumslöf och Helsingborg, Lomma, Malmö, mellan Hörte
och Äbekås, Benestads mölla, Gladsax, Christianstad m. fl. st.

680 M. dentata Pers. vingar längre än kölen, kortare än seglet, frukt spet-

sig, rynkig glatt, stipler från bredare tandad bas borstspetsiga. (a;

och 0, Juli, Aug. g. blr. Mindre och spädare, nästan luktlös ört,

stjelk A anligen grenig ända från roten, blommor mindre, mera blekgula,
frukt oskaftad, mogen svartbrun.

Förek. mycket sällsynt på strandängar vid vestra kusten, t. ex. vid Bor-
reby, Hillesborg (författaren fann vid sistnämnde ställe 1849 ett exem-
plar, sedan dess sannolikt ej återfunnen).

304. TRIFOLIUM L.

f Blommor gula, kronseglet nedböjdt.

681 T. Jiliforme L. småblad omvändt äggrunda— omvändt hjertlika, det
mellersta skaftadt, stip^lcr äggrunda, blomhufvud glest 3- 15-blommi-
ga, slutligen klotrunda, kronseglet otydligt strimmigt, vingar upprätta,
stift mycket kortare än frukten Maj -Juli. Stjelk grenig, nedlig-
gande eller uppstigande, småblad upptill tandade, blomskaft läugi-e än
bladen, blomhufvud, utblommade, bruna.

Förek. allmänt på ängar samt fuktiga gräsrika betesraai'ker på slättbygden.

682 T. procumbens L. småblad omvändt äggrunda- omvändt hjertlika, det

mellersta skaftadt, stipler äggrunda, blomlivfvud mångblommiga, slut-
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ligen aflånga, kronseglet tqyphöjdt strimmigt, vingar utstående, stift

mi^cket kortare än frukten. Juni-Aug. Stjelk greuig ne.dliggande

eller stundom upprätt (var. cavipesire Schreh.), smål)lad upptill tanda-
de, blomskaft längre än bladen ; lik föreg. men betydligt gröfre.

Förelc. allmänt \yk torra betesmarker, sandfält o. s. v.; var. campestrehär
och der i östra delen bland hufvudformen.

fi83 T. agrarium L. stjelk upprätt, småhlad afiånga—omvändt äggrunda,
stipler lansettliku, hlonihiifviid månghlommiga, slutligen aflånga. kron-
seglet upphöjdt strimmigt, ringar utstående, stift of fruktens längd.

och 0, Juli, Aug. Stjelk gi-enig, småblad upptill tandade, blom-
skaft, i början, af bladens längd, blomhufvud slutligen bruna.

Förek. här och der på torra ställen vid vägar, på åkerrenar o. s. v., t. ex.

vid Kullen, Höör (Dr. S. Berggren), Ö. Ljungby (H:r C. Roth), Dags-
torp, Hardeherga, Abusa (Lektor C. W. Hultmark), Lindholmen (H:r
C. Roth), Gillesgrufvan, Stenby hällar, Sandhammar, Delperöd, mel-
lan Börum och Svinaberga, Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

ff Blommor hvita eller rödletta.

a -- Blomfoder glatt.

684 T. repens L. stjelk nedliggande rotslående, stipler äggrundt lansett-

lika, tvärt sammandragna i en spets. % Juni—Aug. hv. blr. Småblad
omvändt äggrunda, urnupna hvasst sågade, blomhufvud långt skaftade,

plattade, slutligen runda, de öfre blomskaften af foderpipens längd.

Förek. allmänt på ängar, betesmarker, vid vägar o. s. v.

685 T. hyhridum L. stjelk upipstigande, ej rotslående, stipler äggrundt
lansettliku, småningom afsmalnande i en spets. % Juli, Aug. hv. slutl.

rödl. blr. Småblad äggrunda ovala, hvasst sågade, blomhufvud långt

skaftade, runda, slutligen plattade, de öfre blomskaften flera gånger
längre än foderpipeu.

Förek. allmänt i synnerhet i vestra och södra Skåne på lerblandad jord
vid vägar, på åkerrenar o. s. v. ; i norra och östra delen sällsyntare.

b — Blomfoder hårigt.

1 — Blomfodrets öfre del slutligen blåslikt uppsvälld.

686 T. fragiferum L. stjelk nedliggande, blomhufvud långt skaftade, vid

basen omgifna af ett mångfiikadt svepe. 2). Juli, Aug. hv. eller rödl.

blr. Småblad upphfijdt nerviga, omvändt äggrunda, i spetsen vanligen

intryckta, fint sågade, stipler långt sylspetsiide, nedtill slidlikt hopvuxna,
blomfodrets öfre del uppblåst nätådrig, bärande de båda öfre fodertän-

derna och täckande hjelmforniigt den nedre oförändrade delen af blom-
fodret, som bär de öfriga fodcrtänderna, blommor nästan oskaftade.

Förek. på lerblandad jordmån vid vägar, på åkerrenar o. s. v. samt på
gräsbevuxna hafsstränder, allmännast i vestra delen, såsom vid 'Trelle-

borg, Lund, Lomma till Kullen: i östra delen sparsammare, t. ex. vid

Christianstad, mellan Lyngbij och Widtsköfle (Dr. P. Olsson), Esperöd

på hafsstranden m. fl. st.

2 — Blomfoder oförändradt.

687 T. montanum L. blomhufvud skaftade, foder kortare än kronan. %
Juni, Juli, hv. blr. Stjelk upprätt småluden, blad ovala— lansettlika,

upphöjdt nerviga, fint och hvasst sågade, på undre sidan småludna,

blomhufvud i början i)lattadt, slutligen ovalt, blommor skaftade, försed-

da med skärmfjäll, fodertändei- nästan lika långa (den nedersta obetyd-

ligt längre), kronseglet smalt, betydligt kortare än vingarne.
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Förek. här och der på torra ängar och betesmarker, t. ex. \-id Fastorp,

Bosurp, Sätoftu nära Höör, Hviclarp, mellan Getinge och Skeglwge.
Kungsmarken vid Reften, Fågelsång, Hardehcrga, ArendaJu, Dalby
vester om hästhagen, Stanstorp, Malmö, Kärrstorp, Skabersjö, JRosIätt

i Tntaremossen, Hofgård, Klagstorp, Lindholmen, Hörte, Högestad,

Öfcedskloster, Tojii)eladngård, Esperöd m. fl. st.; tyckes saknas i nord-

östra delen (Dr. P. Olsson).

688 T. striatinn L. blomliufvud oskaffade, foder något kortare än kronan.

Juni, Juli, rödl. blr. Stjelk upi:>rätt, vanligen grenig, hårig, småblad
omvändt äggrunda, fint tandade, håriga, blomhufvud ovala oskaftadc

(sittande tätt intill blomstödjebladct), blommor oskaftade utan skiirm,

fodeipip 10-uer\ ig, bukig, upptill på insidan försedd med en uppsvälld

ring, längre än de syllika fodertänderna, den nedersta fodertanden nå-

got längre än de öfriga.

Förek. här och der på torra ängar och backsluttningar, t. ex. vid Helsing-

borg, Bå, Tågarp, Alstorp, Högestorp Eeslöfs s:n, Gullarp, Fogel-

sång, Hardebcrga, Malmö, Skabersjö, Kärrstorp, Torup, Trelleborg,

Söfvcstad (Stud. Aulin), Benestad, Gladsax, Esperöd m. fl. st.; tyckes

saknas i nordöstra Skåne (Dr. P. Olsson).

689 T. arvense L. blomhufvud skaftade, foder nära dubbelt längre än kro-

nan. Juni, Juli, hv. eller rödl. blr. Stjelk upprätt grenig, grålu-

deu, småblad smala aflånga, nästan helbräddade, blomhufvud ovala, slut-

ligen cylindriska, blommor oskaftade utan skärm, foderpip utan ring

på insidan, kortare . än de borstlika, sinsemellan nästan lika långa fo-

dertänderna.

Förek. allmänt på torra, sandiga backar, trädesåki-ar o. s. v.

fff Blommor purpurröda.

690 T. pratense L. de öfre bladen oskaftade, stiplernas fria del triangu-

lär, tvärt sammandragen i en spets, blotnhufrud oskaftade, foderpip)

10-nercig nästan glatt, kortare än den nedersta och längsta tanden.

^ Maj—Sept. Stjelk upprätt eller uppstigande grenig, småblad ofta

med en hvit fläck, äggrunda— omvändt äggrunda, nästan helbräddade,

blomhufvud ensamma eller parvisa, vaidigen äggrunda, omgifna af två

motsatta blomstödjeblad.

Förek. allmänt på ängar, betesmarker, åkerrenar o. s. v.

691 T. medium L. blad skaftade, stip)lernas fria del lansettUk långspetsad,

blomhufvud skaftade, foderpip 10-nervig, nästan glatt, hälften kortare

än den nedersta och längsta tanden. T\. Juni, Juli. Stjelk uppstigan-

de med flerb(')jda stäugelledfr, småblad ej fläckiga, aflånga upphöjdt
nerviga, nästan helbräddade, blomhufvud ensamma klotformiga.

Förek. allmänt i skogsbackar och skogsängar.

692 T. alpestre L. de öfre bladen oskaftade, stiplernas fria del sijllik,

blomhufvud oskaftade, foderpip 20-nervig ullhårig, hälften kortare än
den nedersta och längsta tanden. 4 Juni, Juli. Blomhufvud vanligen

parvisa, klotformiga, småblad lansettlika, upphöjdt nerviga, för öfrigt

som föreg.

Förek. mycket sällsynt på ängsbackar på Kullaberg, Harlösa och Boslätt.

Är sannolikt i sednare tider ej återfunnen.

305. SAROTHAMNUS Wimm.
693 S. scoparitis Koch. blommor skaftade, ensamma eller parvisa i blad-

vecken, stift inrulladt. t) Juni, Juli, g. blr. 2—3 alnars hög buske
med risiga grenar, smågrenar kantiga, de nedre bladen 3-fingrade med
aflånga—omvändt äggrunda håriga småblad, de öfre enkla oskaftade.
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Förek. bär och der på sandfält och torra backar, ,möjligen från början

sådd, t. ex. vid östra stranden af Ifvf^jön, krmg A)'tip och GuaJöf ända.

mot Vejlesjön, Bjömtorp Brösarps s:n, Ystad i sandplanteringen,

Köpingsberg, mellan Söfde och Söfdehorg, Torup, Kjedurp, mellan
Börringe och Ehhesjij (Doc. E. Tegnér), mellan Lund och St. Råby,
Lackalänge i furuplanteringen, BiUinge, KtiUoi, Carlstorp vid Sorösjön
i vilda skogen bland björkbuskar (H:r C. Roth), Förslöfs s:n flerestä-

des (Stud. J. Jönsson), Engelholm vid SktlUnge, Höja, Vikshögs fisk-

läge m. fl. st.

306. GENISTA L.

694 G. pilosa L. grenar oväpnade knottriga, de yngre jemte de omvändt
äggrunda bladen håriga, kronseght och kölen silkeshåriga. t» Maj,

Juni, g. blr. Liten grenig buske med nedliggande eller uppstigande

grenar, blommor talrika skaftade från bladvecken pä grenarnes öfre

delar.

Förek. sällsynt på ljunghedar i nordvestra Skåne, ymnig kring Riseberga,

Ljungbyhed och Äby ända till Saxaljung Finja s:n (Dr. P. Olsson),

Örkelljunga (H:r C. Roth).

ULEX L.

U. europaus L. grenig buske med de yngre grenarne långhåriga samt
korta stickande, kantiga och fårade smågrenar i vinklarne af de styfva

stickande, smalt jemnbreda bladen, blommor i fåblomstriga klasar, gula.

Är fordom funnen vid Torup, der den dock numera synes vara ut-

gången.

307. ONONIS L.

695 O. campestris Koch. tfr Zis. stjelk upprätt, ofvexlande på ena sidan

hårig, väpnad med långa, utspärrade, nedtill ofta parvisa tornar,

blommor ensamma i bladvecken, frukt af fodrets längd. '^ Juli, Aug.

r. blr. Blad smala" aflånga, hvasst tandade nästan glatta, de öfre enkla,

de nedre 3-fingrade, stam träaktig utan grenskott. Liknar följande,

men skiljer sig, förutom genom ofvan anförda kännetecken, genom mera
starkt väpnade grenar och smalare, hvassare tandade blad.

Förek. temligen sällsynt på torra betesmarker, t. ex. vid Limhamn, Lund
flerestädes, Ystad, Oppmanna, Edenryd på hafsstranden m. fl. st.

696 O. arvensis L. stjelk nedliggande eller uppstigande, rundtomkring hå-

rig, vanligen väpnad med ensamma tornar, blommor ensamma i blad-

vecken, frukt kortare än fodret. 2). Juli, Aug. r. blr. Rotstock ut-

vecklande underjordiska grenskott, blad bredare aflånga, tandade.

Varierar med nästan oväpnade grenar (var. mitis).

Förek. temligen allmänt på torra betesmarker, ljungfält o. s. v. i mellersta

och södra Skåne.

697 O. hircina Jacq. stjelk upprätt eller uppstigande, klihbhårig, oväpndd,
blad 3-fingrade, blommor parvisa i bladveckcn, klasformigt samlade i

grenarnes spetsar, frukt kortare än fodret. %. Juli, r. lilr. Klibblu-

den, illa luktande ört, småblad ovala sågade.

Förek. ej sällsynt på fuktiga ängar och betesmarker samt på gräsbevuxna
hafsstränder.

308. ANTHYLLIS L.

698 A. Vulneraria L. blad parbladiga med ovala—-afiånga helbräddade
småblad, blomhufvud parvisa, tätt närmade till hvarandra, omgifna

af flikiga svepeblad. % Juni, Juli, g. blr. Stjelkarvanhgen talrika upp-
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rätta eller uppstigande, oftast enkla, ört mer eller mindre hårig, rot-

blad ofta enkla eller fåpariga med stort uddblad och små sidoblad.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

63 Fam. KillCIWli:^ Juss.

309. MYRTILLUS L.

699 M. nigra GU. blad sågade, t) Maj, hv. eller rödl. blr. Liten buske
med kantiga grenar, blad äggi'unda spetsiga, på båda sidor gröna, blom-
mor ensamma i bladvecken på årsgrenarne, foder otydligt, krona nä-

stan klotformig, frukt klotrund svart daggblå: Blåhär.
Förek. allmänt i skogar på ljungbackar och klippor i norra och laellersta

Skåne, sällsynt i södra, t. ex. vid Billeherg nära Dalby, i östra delen
följer den Linderödsåsens utgreningar ända {\\\ Stens Hiifvud; i Broby
s:n förekommer (enl. Apoth. C. O. Hamnström) en form med mindre,
nästan päronformiga, rent svarta glänsande och till smaken syrligare

bär.

700 M. uliginosa Brej. blad helbräddade. t» Juni, Juli, hv. eller rödl. blr.

Högre än föreg. med trinda grenar, blad omvändt äggrunda trubbiga,

ofta urnupna, blommor klaslikt samlade i spetsen af förra årets grenar,

med rundade foderblad och äggrundt klocklik krona, frukt klotrund
svart daggblå: Odon, Sk. Böljen.

Förek. allmänt i samma trakter som föreg., här och der äfven på slätt-

bygden, t. ex. vid Saxtorp, Grödby Borrhmda $:n, Fredshög, Kungs-
marken, Fkeröd m. fl. st.

310. OXYCOCCUS Pers.

701 O. palustris Pers. stam grenig nedläggande och rotslående, blommor,
1—5 på långa skaft. % Juni, Juli, r. blr. Liten ständigt grönskande
buske, blad äggrunda helbräddade med tillbakavikna kanter, under grå-

hvita, blommor hängande, foderblad korta rundade, frukt röd klotrund,

nedböjd till marken : Tranbär.
Förek. i skogskärr, allmän i norra delen, t. ex. vid Vejlesjön (Dr. P. Ols-

son), Broby, Hörja, Beateberg Knislinge s:n, Perstorps, Oderljunga
och Färingtofta socknar högst allmän (Stud. Nerius), Brönnestad, Kal-
landsås, Killen, Allerum, Kongaö, Blinkarp, Ask, Bökahohn, Höör,
Mönneholms mossar, Bosarp m. fl. st., spridande sig ned åt slättbyg-

den, der den förekommer här och der, t. ex. vid Saxtorp, Westerstad
(Dr. L. Holmström), Strö, Silfåkra, Söfvesta, Bergsjöholm, Gladsax
m. fl. st.

311. VACCINIUM L.

702 V. Vitis Idcea L. blad läderartade öfvervintrande, omvändt äggrunda,
på undre sidan hlekgröna och svartpnnkterade. ti Juni, Juli, hv. eller

rödl. blr. Liten buske med upprätt eller uppstigande, grenig stam,
yngre grenar småludna, bladens kanter nedvikna nästan helbräddade,
blommor i klasar från grenarnes spetsar, frukt klotrund, röd: Lingon.

Förek. allmänt på torra backar och betesmarker i norra och mellersta
Skåne samt derifrån spridande sig ner mot slättbygden, följande åsar-

nes utgreningar, t. ex. längs Linderödsåsen ända till St. Olof.

312. ARCTOSTAPHYLOS Adans.

703 A. officinalis W. & Gr. blad aflånga— omvändt äggrunda, öfvervin-
trande, blommor i lutande klasar från grenspetsarne. |j Maj, Juni,

rödl. blr. Liten buske med grenig nedliggande stam, årsskotten jemte
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de yngre bladen håriga, blad läderaktiga glatta glänsande, nätådriga,

på båda sidor gröna, frukt klotrund röd, iiijölig: Mjuhm.
Förek. allmänt i norra Skåne pä ljungl)nckar och betesmarker, t. ex. i

Ferytorps, Odcrljiinga, Färhigtofta, Börja, Wiitsjö, Söke, B ruhij och

Höörs m. fl. socknar, spridande sig till sydligare delarne, såsom vid

Heckcherya i furuplanteringen (H:r C. Roth), Sandhummar, Fsjieröd

m. fl. st.

313. ANDROMEDA L.

704 A. polifolia L. blad afiånga—lansettlilca, västan oskaftade, helhräd-

dade med nedvilcna kanter, under Itvitgrå, blommor lutande, samlade
i flock i grenspetsarne. t) Juni, Juli, blekr. blr. Liten buske med
uppstigande stam, öfvervintrande blad, blomskaft och foder ljusröda,

frukt rundad femkantig.

Förek. allmänt i skogskärr och mossar i norra Skåne, t. ex. i Broby s:n,

Bjelmaljung Hörja s:n, BöJce, Binnarps myr i Loushnlt, Norup,
Ubbarp Perstorps s:h (Stud. Nerius), Ö. Ljungby, Herrci-adskloster,

Kullen, Allerums och Kongaö mossar, Blinkarp, Bosarp, S. Börum,
Maylaby, Kurrby, Höör flerestädes, Westerstad (Dr. L. Holmström)
m. fl. st. samt i torfmossar i södra Skåne vid Söfvestad och Bergsjö-

holm, Lindved vid Börringesjön (Cand. O. Nordstedt).

314. ERICA L.

705 E. Tetralix L. blad 4 i krans, aflånga småludna, med nedvikna kan-

ter, blommor latande i flock i yrenarnes spetsar, t) Juli, Aug. Ijusr.,

stundom hv. blr. Liten grenig buske med upprätta, upptill småludua

grenar, stjelkblad och foderblad i kanten långhåriga af vanligen glan-

delbäraiide hår, frukt 8-kantig.

Förek. här och der i kärr, torfmossar och på fuktiga ställen, allmän i norra

och vestra delen, t. ex. mellan Torsebro och Odersherya (Dr. P. Ols-

son), Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Norup, Böke och Hörja (Dr.

P. Olsson), Bälinye, allmän i Perstorps och angränsande socknar (Stud.

Nerius), Blekmåsa, Kullen, Allerum, Pilshult, Helshigbory, Bavdösa,
Blinkarp, Konyaö mossar, Höör flerestädes (Dr. S. Berggren), iStaf-

röds mosse V. Sallerups s:n, Saxtorp, Barsebäck, Lomma, Fliselund

(Lektor C. W. Hultmark), Skanörs Ijuny, Fredshöy; i östra delen säll-

synt, t. ex. vid Söfvestad, Nybro i sandplantoringen, i7f'^e.sto(/,s»Htt?are.

315. CALLUNA Salisb.

706 C. vulgaris Sal. blad sviala jemnbreda trubbiga, motsatta och tegel-

lagda i 4 rader, blommor lutande, samlade i en ensidig klase, t» Juli

Aug. r. blr. Liten grenig buske med upjirätta grenar, blad nedom last-

punkten utdragna i tvänne syllika bihang, stam oiVan klasen förlängd

och bladbärande, frukt klotlik.

Förek. allmänt på torra backar och betesmarker i synnerhet i norra Skåne,

der den t. ex. i Hörja, Böke, Finja, Stoby m. fl. socknar betäcker

hela sträckor, äfven i öfriga delar, der lokalen det medgifver.

316. LEDUM L.

707 L. palustre L. blad läderartadc aflånga, med nedvikna kanter, på un-

dre sidan jemtc de yngre grenarne brunludna, blommor i klasar i

grtnspetsarne. t> Juni, hv. blr. Alnshiig buske med öfvervintrande

blad, blommor nied stora hinnaktiga, afiällande skärm, blomskaft håriga,

slutligen utböjda, frukt tiltluden

Förek. temligen sällsynt i skogskiirr i noi'ra Skåne, t. ex. vid Ltfrasjön

(enligt en äldre uppgift). Balsberg östra sidan (Dr. P. Olsson), Broby

(Apoth. C. O. Hamnström), Ulfshult Örkeneds s:n samt Eöke s:n fle-
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restädes (Dr. P. Olsson), Lönshodu på egorna till gården Ederna (Stud.

C. J. Boström), vid Bjersjöladugård (enl. en äldre uppgift) m. fl. st.

317. PYROLA L.

f Blommor i förlängd klaae.

708 P. rotundifolia L. foderblad lansettlika med tillhakahöjda spetsar, stån-

dare uppåtbujda, stift hiujlikt nedåtböjdt, längre än kronan. '2j. Juli,

Ang. liv. eller Ijusr. blr. Blad nedtill samlade, kretsrunda—äggrunda
trubbiga, läderartade och ufvervintrande, med skaft af skifvans längd,

stängel bärande ett eller annat fjäll, blommor i allsidig klase, blomkro-
na kupig, vidöppen, stift rödaktigt, i spetsen tjockare och försedt med
en ring, som är bredare än märket, blommor välluktande.

Furek. temligen sällsynt i fuktiga skogar, t. ex. vid Ulfshnlt Orkeneds s:n

(Dr. P. Olsson), Stockholms hagar Perstorps s:n (Stud. Nerius), Ö.

LJungbg (H:r C. Roth), Boslätt i Tutareinossen, Bökebergs slätt Hyhy
s:n, Vusaliolm, Yngsjö.

709 P. media Siv. foderblad triangulära tilltryckta, ståndare raka, stift

rakt, längre än kronan. Tj. Juli, Aug. hv. blr. Blad som föreg., blom-
mor i allsidig, något glesblommig klase, blomkrona hälft klotrund, nä-

stan sluten, stift rödaktigt, dess ring föga bredare än märket, blommor
välluktande.

Förek. här och der i skogar i norra delen, t. ex. vid Engeltofta, Askaröd
Westerstads s:n (Dr. L. Holmström), Énglarp Buke s:n, Broby (Apoth.
Hamnström) m. fl. st.; i södra delen, t. ex. vid Bellevue nära Snoge-
hohn (Stud. A. Olsson), Ystad i sandplanteringen (enl. Lektor A. L.

Grönvall), Sandhammar (enl. Dr. P. Olsson).

710 P. chlorantha Sw. foderblad triangulära tilltryckta, ståndare uppåt-
böjda, stift båglikt nedåt böjdt, längre än kronan. "Ij. Juli, Aug. grönhv.
blr. Bladskifvan rundad kortai'e än skaftet, blommor i allsidig fåblom-

mig klase, blomkrona kupig vidöppen, stift grönaktigt, dess ring bre-

dare än märket, blommor utan lukt.

Förek. temligen sällsynt i barrskogar i norra Skåne, t. ex. vid Nytebpda
nära Immeln (H:r C. Roth), Ulfshult Orkeneds s:n och Fridhem Öne-
stads s:n (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

711 P. minor L. foderblad triangulära tilltryckta, ståndare raka, stift rakt,

kortare än kronan. 1\ Juli, Aug. hv. eller rödl. blr. Blad runda ellei'

ovala, vanligen kortare än skaftet, blommor i tätblommig allsidig klase,

blomkrona klotrund tillsluten, stift utan ring, smalare än märket, blom-
mor utan lukt.

Förek. ej sällsynt i skogar och busksnår, utbredd öfver hela provinsen, t.

ex. vid Engeltofta, Kullen, Kätteboda Orkeneds s:n, Broby, Höör,
Röstånga och Billinge, Askaröd, Suxtorp, Skabersjö, Bellevue nära
Snogeholm, Hörte, Ystad i sandplanteringen, Sandhammar, Kurremölla
Röddinge s:n, Ekeröd, mellan Delperöd och Mellby, Esperöd m. fl. st.

712 P. secuiida L. blommor i ensidig klase, foderblad triangulära, stån-

dare raka, stift rakt mycket längre än kronan. 2j. Juli, Aug. gi"önhv.

blr. Blad ovala spetsiga, tydligt sågade, längre än skaftet, blomkrona
aflångt klocklik, stift utan ring, dubbelt smalare än märket, blommor
utan lukt.

Förek. här och der i skogar i synnerhet i norra delen, men äfven der och
hvar i södra, t. ex. i Engelholms plantering (Stud. J. Jönsson), Orkel-

Ijunga, Ulfshult Orkeneds s:n, Broby (Apoth. C. O. Hamnström), J.Ä;es-

holms park, mel\a.n^ Fjelkinge och Trolle-Ljungby (Dr. P. Olsson), Jfö-

klack, Gyetorp, Ahus, Krageholm, Bellevue vid Snogeholm, Öfveds-
kloster vid Skotthusa (Dr. L. Holmström), vid Ringsjön, Trolleholm,

Ramstorp, Rökaholm, kring Söderåsen m. fl. st.
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ff Blommor ensamma.

713 P. unijiora L. foderblad äggrunda trubbiga, hronblad ovala utbredda,

märl-e strålformigt. '^ Juni, Juli, bv. blr. Blad runda-- omvändt ägg-

runda, hvasst sågade, ståndare tryckta till kronbladen, med tvänne åt-

skilda liihang vid knappens bas, stift rakt långt, 3 gånger smalare än
märket, frukt upprätt, blommor välluktande.

Förefc. sällsynt i skogar i norra Skåne, t. ex. i 7v;(^c//;o?>«s plantering (Stud.

J. Jönsson), Friggatofta Broby s:n (Apoth. C. O. Hamnström), Gyctorp
m. fl. st.

fff Blommor i flocklik qvast.

714 P. iimbellata L. blad vigglika upptill sågade, foder- och kronblad små-

sågade, de sednare utbredda, stift 0. f) Juli, Aug. r. blr. Liten kry-

pande buske med läderartade, mörkgröna och glänsande blad.

Förek. säljsynt i skogar, helst barrskogar, t. ex. mellan Fjelkiuge och Ki-

aby, Ähus i Espet, Baldririge, Bellevue vid Snogeholm (Stud. A. Ols-

son).

318. MONOTROPA L.

715 M. Hypopitys L. blommor i lutande klasar, täckta af breda rundade

skärmfjäll. % Juli, Aug. g. blr. Hela växten ljusgul köttig, skärm-

blad, foder, krona, ståndare och stift hos hufvudformen långhåriga.

Var. glabra Bernh. blovidelarne glatta, stift kortare.

Förek. i skuggrika fuktiga skogar, såväl i bokskogar som barrskogar, t.

ex. vid Krapperup, i bokskogarne på Hallandsås (Stud. J. Jönsson),

Tostarp Biseberga s:n och Bosarp Perstorps sm (Stud. Nerius),

Bamstorp, Bäringe och Ekeröd, Misseröd Höörs s:n (Dr. S. Berg-

gren), Gudmundtorp, Broby (Apoth. C. O. Hamnström), mellan Brö-

sarp och Magiehem, L. Lindholmen (H:r V. Roth) m. fl. st.; var. gla-

bra ej sällsynt i furuskogarne i östra Skåne, t.^ex. vid Arup, mellan

Fjelkinge och Trolle-Ljnngby (Dr. P Olsson), Ahus, Degeljerga och

Vidtsköfle, i bokskogarne mellan Baldringe och Gillesgrtifvan, Krage-

holm m. fl. st.

C>3 Fam. KMI-ETRK.K Nutt

319. EMPETRUM L.

716 E. nigrum L. blad nästan oskaftade, barrlika trubbiga, på undre si-

dan fårade, blommor oskaftade i bladvecken nedanför grenarnes sjiet-

sar. t) Maj, Juni, mörkr. blr. Liten ständigt grönskande liuske med
nedliggande grenar, blad på undre sidan med framstående medelnerv,

ihåliga på ömse sidor om medelnerven, frukt klotrund svart: Kråkbär^

Förek. allmänt på ljungbackar, hedar, mossar, äfven der och hvar på

sandfält.

»4 Fam. VlUWm^nniAlKJK Juss.

320. EUPHORBIA L.

f Fleråriga örter med underjordisk knoppbärande stam.

717 E. Estda L. stjdkblad afiånga—lansettltka, mot basen afsmalnande.

Juni, Juli, g. blr. Temligen hög (ända till 2 fot) ört med upprätt,
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upptill ofta grenig stjelk af blombärande grenar, det allmänna svepets

blad lansettlika, de enskilta svepebladen bredt hjertlika, uddspetsiga,
flock vanligen mångstralig, med 2 gånger 2-greniga strålar, kalkens fli-

kar bärande 2 hornlika utskott, delfrukter glatta, på ryggsidan fårade
och något gropiga, för ()frigt jemte frön släta.

Förek. sällsynt i åkrar och på åkerrenar, t. ex. vid Alfastorji Asmnnd-
torps s:n, Tågarp Saxtorps s:n (enl. exemplar i Lektor Hultmarks
Herb.), Huaröd, Kahusa, Röädinge, mellan Glemminge och *S'/. Her-
restad.

718 E. Cyparissias L. blad smala, jenmbreda eller bredast nedom midten.

Juni, Juli, gröng. blr. Mindre än föreg., med upprätt eller uppstigan-

de, upptill tätt bladbeklädd stjelk, blomflock ofta (endast då blommorna
äro sterila?) öfvervuxen af tätt bladbeklädda grenar, som bära smalare

blad, vanligen mångstralig, strålar 2 gånger 2-gTenade, det allmänna
svepets blad aflånga jemnbreda, de enskilta bredt hjertlika, oftast trub-

biga, kalktlikar 2-hornade, delfrukter på midten fårade, smågropiga,
frön släta.

Förek. temligen sällsynt i gamla trädgårdar, på kyrkogårdar o. s. v. i syn-

nerhet i östra och norra Skåne, t. ex. vid Hvitahy, Raflunda flerestä-

des i bondträdgårdar, Brösarp på kyrkogården, Androrum, Maltes-
holm, Broby i en trädgård (Apoth. C. O. Hamnström), på kyrkogår-
darne i Oushy, Loushult och Örlcened, der den kallas "Tysk gran" (Dr.

P. Olsson), i vestra delen vid Björnstorp^ på alla dessa ställen troligen

förvildad.

ff Fnåriga örter utan underjordisk stam.

719 E. exigua L. stjelkblad oskaftade, aflånga helbräddade. Juli, Aug.
gröng. blr. Vanligen någi'a tum hög ört med upprätt enkel eller gre-
nig stjelk, alla skärmbladen lansettlika med något sned, nästan hjertlik

bas, flock oftast 3- (stundom 4- 5)-strålig med en eller flera gånger
delade strålar, kalkflikar 2-liornade, delfrukter med hvass ovingad köl

på ryggen, frön punkterade.
Förek. sällsynt på åkrar i sydyestra delen af provinsen, t. ex. vid Hastad,

Hvidarp (H:r C. Roth), Ö. Torn och mot Höjebro vid Lund, Trolle-

berg, Lomma, Malmö och derifrån ymnigt i åkrar till Hvellinge och
Trelleborg.

720 E. Pej)lus L. blad skaftade, omvändt äggrunda helbräddade. Juli

—

Nov. gr. blr. Vanligen '/2—1 fot hög grenig mörkgrön Ört, allmänna
svepebladen skaftade jemte de oskaftade enskilta svepebladen äggrunda
och helbräddade, flock 3-strålig med upprepadt 2-greniga strålar, kalk-
flikar 2-hornade, delfrukter med vingad köl på ryggsidan, frön punk-
terade.

Förek. öfverallt ymnigt i åkrar, på odlade ställen o. s. v.

721 E. Helioscopia L. blad småsugade viggliha—omvändt äggrunda, de öfre
oskaftade. Juni—No v. gi'öng. blr. Vanligen lägre och mindre grenig
än föreg., de nedre bladen skaftade rundade, svepebladen breda om-
vändt äggrunda, småsågade, flock 5-strålig med först 3- sedan 2-gre-
nade strålar, kalkflikar utan hornlika bihang, delfrukter rundade släta,

frön gropiga.
Förek. öfverallt ymnigt i åkrar, på odlade ställen o. s. v.

321. MERCURIALIS L.

722 M. perennis L. .stjelk enkel upprätt, nedtill bar, upptill beklädd med
skaftade, äggrunda sågade och håriga blad 2J. Maj, gr. blr. Mörk-
grön hårig ört med en krypande underjordisk stam, J* blommornas
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hängen af bladens längd, ^ blommornas betydligt kortare, frukt hårig;

ört vid torkning svarthlå.

FöreA-. allmänt i skogar.

«& Fam. l»OltTtJljACA€:Ki« Juss.

322. MONTIA L.

723 M. mi)ior Gmel. stjdk upprätt eller uppstigande, blomknijypen såväl

i blndvecJcen som grevsjietsarne, de sednare ittgående från vinkeln af
ett hinnahtigt skärm, hvarje skärm motsatt ett ntvecMadt blad, frön
glanslösa, tipphöjdt punkterade. Juni, Juli, hv. blr. Stjelk upp-
repadt 2-grenig, blad aflånga - spadlika, fruktskaft nedböjda, ört gul-

grön. M. fontana Hn. Sk. Fl.

Förek. allmänt vid vatten i synnerhet på sandig botten.

724 M. rimdaris Gmel. stjelk flytande, blomknippen endast från bladiec-

ken, frön glänsande, fint punkterade. 2j. Juli, Ang. hv. blr. Ört rent

grön med i spetsen alltjemnt fortväxande stjelk, som äfven under vin-

tern bibehåller sig frisk, de axilläi-a blomknippena utgående från vink-

lame af utvecklade blad.

Förek. i källdrag och bäckar, t. ex. vid Kullen, Börja, UlfshuU Örkeneds
s:n (Dr. P. Olsson), sannolikt mångenstädes, fast sammanblandad med
föreg.

6» Fam. PAKOlVYCIIIKvG St. Hil.

323. HERNIARIA L.

725 H. glabra L. stjelk grenig utbredd, blad aflånga— äggrunda, mot ba-

sen afsmnlnande glatta. T\. Juni-Aug. gröng. blr. Gulgrön, liten ört,

med de nedre bladen motsatta, de öfre spiralsittande, stipler hinnak-
tiga hårbräddade.

Var. puberula Feterm. fint småluden.
Förek. allmänt på torra backar och betesmarker; var. puherula på bac-

karne vid Limhamn.

324. SCELRANTHUS L.

726 S. annuus L. kalkblad spetsiga, smalt hinnkantade, vid fruktmogna-
den utstående. Juni, Juli, gr. blr. Stjelk nedliggande eller upp-
stigande, småluden företrädesvis på ena sidan, grenig ända från roten,

blad syllika, vid basen hinnaktiga, hårbräddade och sammanvuxna, blom-
knippen i de talrika grenarnes spetsar, mera åtskilda, fruktfäste 10-nervigt.

Var. biennis Fr. gröfre vied tätt hoi^gyttrade knippen samt bredare hinn-

kantade, något trubbiga kalkblad.

Förek. allmänt på torra backar, trädesåkrar o. s. v.

727 S perennis L. kalkblad trubbiga, bredt hinnkantade, vid fruktmogna-
den hopslutna. T\. Juni-Aug. hvitgr. blr. Stjelk nedifrån grenande
sig i flera uppstigande grenar, som vanligen först upptill grena sig

och bära de tätt hopgyttrade blomknippena, blad och fruktfäste som
fbreg., blommor hvita af de bredt liinnkantade kalkbladen.

Förek. allmänt pä torra backar, sandfält o. s. v.
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6 9 Fam. H€>IiYG01VK^ Juss.

FAGOPYRUM Gcertii.

F. esCHlentnm Gartn. hlaä lijertliha med ^j«7/?V[- bas, låvgspetsade, de

öfverstu oslnftade, frult slät med hela Jianter. Juni, Juli, hv. eller

rödl. blr. Stjelk vid fi-uktmognaden 7-(')daktig, blomknippen anordnade
i en qvastlik blomställning, frukt svart: Bohvete (e.gent\ig;e\i Bokhrete).

Före/,-, allmänt odlad ])å sandjord samt ofta sjelfsådd.

F. emarginatum Gart». fniÅ-t ryitkig, i havtcnhiigttandadjför öfrigt som
föreg. Q) Juli. Stjelk vid fruktmognaden vanligen grön, blomknippen
bildande en mera utdragen klase, frukt grå: Bohvete.

Förek. som föreg. «•

325. POLYGONUM L.

f Stjelk ej slingrande.

a — Ax ensamt i spetsen af den enkla stjelken.

728 P. viviparvm L. de nedre bladen skaffade med ovingade skaft. %
Juni, hv. eller rödl. blr. Stjelk upprätt utgående frän en horizontal,

knäliöjd rotstock, blad aflångt lansettlika, vid midten bredast, med till-

bakavikna, veckade kanter, de öfre oskaftade, utgående från stipelsidans

öfre del, ax långt cylindriskt, glesblommigt, de nedre blomknopparne
förvandlade i groddknoppar, stift 3 fria jemte ståndarne utskjutande,

ståndare vanligen 8.

Förek. sällsynt på ängar i norra Skåne, t. ex. vid Bjersgård, Lärkesholm.

729 P. Bistorta L. de nedre bladen skaftade med vingkantade skaft. %
Juni, Juli, Ijusr. blr. Lik föreg., men mycket större, blad äggrundt
aflånga, bredast vid den tvärhuggna eller hjertlika basen, med platta,

något vågiga kanter, de öfre oskaftade lansettlika, ax tätblommigt, kort

aflångt, utan groddknoppar.
Förek. sällsynt på fuktiga ängar, i parker kring herregårdar o. s. v., t. ex.

kring Oushy här och der i norra delen af socknen på fuktiga ängar
(Stud. C. J. Boström), Krajiperuj), Vegehohn, Dufeke, Axelvåld, El-
Unge, Borlunda, Hurfva, Torup, Krageholm, Widtsköfle ni. fl. st.

b — Stjelk grenig med ax i grenarnes spetsar.

1 — Ax tätblommiga, tjocka aflånga.

730 P. amphibinm L. ört med underjordisk stam, blad aflånga— lansett-

lika med rnndad eller hjertlik bas, axskaft ntan glandJer, .ståndare 5.

% Juli, Aug. r. blr. Ax ofta ensamma terminala eller genom stjelkens

förlängning extra-axillära, blad utgående från stipelslidans nedre del,

ståndare utskjutande, stift 2-klufvet, frukt plattad. Förekommer under
tvänne former:

a terrestre Lcers. stjelk upprätt, blad kort skaftade lansettlika långspet-

sade, sträfhåriga, stipelslidor långhåriga.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, leråkrar, i gropar o. s. v.

/3 natans Ma'nch, stjelk flytande, blad långt skaftade, aflångt äggrunda
jemte stipelslidorna glatta.

Förek. här ocli der i dammar, kärr, åar och bäckar, t. ex. vid Broby
(Apoth. C. O. Hamnström), Christian stad, Widtsköfle, Söfdeborg (Dr.

P. Olsson), Illstorp (H:r C. Roth), Torup, Heckebergasjön, Höjeå, Fo-
gelså^ng. Lund, Saxtorps mossar, Wranis Gunnarstorp m. fl. st.

731 P. lapathifolium L. ntan underjordisk stam, blad äggrundt lansettlika,

mot båda ändar tillspetsade, axskaft glan delprickiga, ståndare 6, stift

9
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från basen fria, frulct mmmantryckt, på båda sidor gropig. Juli—

Sept. grönhv. eller rödl. blr. Stjelk grenig upprätt med talrika ax i

grenspetsariie, grön ellei' rödaktig, blad på ufre sidan ofta tecknade med
en svart fläck, stipelslidor i kanten glatta eller glest hårbräddade, kalk

och skärm vanligen glandelprickiga. Varierar med l)laden på undre si-

dan gråludna (var. incanum).

* paUidvm With. stjelk grön, stipelslidor hårbräddade, ax upprätta, de

på sidorna Jcorta, nästan Jdotrunda och oshaftade, skärm glandelpric-

kiga, blommor oftast hvitaktiga.

* nodosum Fers. stjelk vanligen rödfläckig, stipelslidor utan hår i kan-

ten, ax slutligen något hängande, sidoux kort skaftade, skärmblad
vanligen utan giandler, blommor oftast rödakt/ga.

Förek. allmänt på åkrar, odlade ställen, vid vägar o. s. v.; * pallidum all-

män på åkrar och odlade ställen ;
* nodosum här och der i gropar och

vid vatten på slättbygden.

732 P. Persicaria L. utan underjordisk stam, blad lansettlika, mot båda
ändar tillspetsade, axskaft utan glandier, ståndare 6, stift till mid-

ten hopvuxna, frukt dels plattad och på ena sidan något kullrig,dels

trekantig. Juli—Sept. r. sällan hv. blr. Stjelk grenig upprätt med
talrika ax, stipelslidor hårbräddade, skärm och kalkblad utan giandler.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, i åkrar, vid vägar o. s. v.

2 — Ax glesblommiga långa, nästan trådlika.

733 P. strictum All. stipelslidor håriga och hårbräddade, skärm hårbräd-

dade, kalk glatt, stift från midten åtskilda. Juli— Sept. hv. eller

Ijusr. blr. Stjelk smal grenig upprätt eller ncdliggande, blad smalt

lansettlika, mot båda ändar afsmalnande, ax upprätta vid fruktmogna-

den, ståndare 5— (5, frukt dels sammantryckt med kullriga sidor, dels

trekantig, glänsande; ört med mild smak. P. mite Schrank. Hn.
Skand. Fl.

Förek. allmänt på fuktiga ställen vid gropar, på åkrar, utbredd öfverhela

provinsen.

* P. laxifiorum Whe. gröfre med bredare lansettlika blad, ax vid frukt-

mognaden lutande, frukt större, i öfrigt som föreg.

Förek. ej sällsynt på fuktiga ställen, i landsvägsgropar o. s. v.

734 P. Hydropiper L. stifcl.^lidor hårbräddade, för öfrigt glatta, skärm ej

hårbräddade, kalk på yttre sidan glandclprickig, stift från basen fria.

(ö) Juli—Sept. grönhv. stundom något rödakt. blr. Stjelk grenig upp-

rätt, blad nästan oskaftade, ofta glandelprickiga, ståndare 6, sällan 8,

frukt fint punkterad glanslös, trekantig eller sammantryckt med den ena

sidan mera kullrig; ört med skarp bitter smak, för öfrigt som föreg.

Förek. allmänt på fuktiga ställen.

c — Blomknippen i bladvecken

.

735 P. aviculare L. blad ovala— lansettlika, frukt glanslös, fintpunkteradt

strimmig, trekantig, med sidorna mot basen, bredast och derstudes nå-

got intryckta, innesluten inom kalken. Juni— Sept. hv. eller rödakt.

blr. Sljelk örtartad, mycket grenig af ncdliggande eller upprätta (var.

erecttiin) grenar, stipelslidor 2-delta och mångflikiga, blomknippen 3—5-

blommiga af kort skaftade blommor, frukt svartbrun.

Förek. allmänt, under många former — med upprätt eller ncdliggande

stjelk, med smalare eller bredare blad - på odlade ställen, gångsti-

gar, åkrar, hafsstränder o. s. v.
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736 P. Bobertii Lois. frukt af JcaRens längd glänsande slät, trekantig med
lansettlika viot basen afsmalnandc och der ej intryckta sidor. % Juli

-Sept. hv. eller Ijusr. blr. Lik fijreg. med långa nedliggande grenar,
men nedtill mera träaktig, blågrön, blad under upphöjdt nerviga med
något nedb()jda kanter, hos den Skånska formen jemnbreda spetsiga,

på de större grenarne reducerade till slipclsslidor (eller snart affalkn-
de?), på smågrenarue längre än stängelloderna, stipelslidor mycket stora,

på smågrenarne nästan täckande bladen och stängellederna, hvita glän-
sande med rudaktig anstrykning, blomskaft längre än hos föreg. och
vanligen längre än kalken, frukt svai'tbrun.

Förek. på hafsstranden vid KiiUa-Gunnurstorp bland P. aviculare och
Baji (Stud. C. J. Hultberg) samt vid Brantevik (Stud. A. Falck).

737 P. Baji Bahingt. frukt hälften längre än kalken, glänsande slät, tre-

kantig med äggrundt lansettlika, mot basen afsmalnande och der ej

intryckta sidor. % Juli-Sept. hv. eller Ijusr. blr. Lik förek., stjelk

grenig nedliggande, nedtill träaktig, blad lansettlika— aflånga med till-

bakavikna kanter, blågröna, under upphöjdt nerviga, stipelsslidor ned-
till bruna (>— 8-nerviga, blomskaft vanligen längre än kalken, frukt
Ijusbrun.

Förek. på sandiga hafsstränder, t. ex. vid Tjörndala och Brantevik (Stud.
A. Falck), Kulla-Gunnarstorp (Stud. C. J. Hultberg), troligen flere-

städes på hafsstränderna, fast sammanblandad med P. aviculare.

ff Stjelk slingrande.

738 P. Convolvulus L. fruktskaft kortare än den vid fruktmognaden pa
idsidan trvhbkantiga kalken, frukt glanslös strimmig. Juli, Aug.
Ört vanligen korthårig, stjelk kantig strimmig, blad hjertlikt pillika,

långt spetsade. Momknippen 3—6-blommiga, bildande ax, som utgå
från bladvecken, kalkblad håriga, inneslutande frukten, gröna, i kanten
och på insidan hvita, stift hopvuxna.

Förek. allmänt i åkrar och på odlade ställen.

739 P. dumetorum L. fruktskaft af den vid fruktmognaden virigkantade
kalkens längd, frukt slät glänsande. ^•) Juli. Ört glatt, stjelk nästan
trind strimmig, blad hjertlika långt tillspetsade med pillik bas. blom-
knippen i ax, som äro klasformigt samlade mot spetsen, kalkblad glatta,

inneslutande frukten, gröna, i kanten och på insidan hvita, stift hop-
vuxna.

Förek. här och der i skogar och busksnår.

326. RUMEX L.

f Blommor tvåbyggare.

740 R. Åcetosa L. $ blommornas yttre kalkblad något sammanvuxna, slut-

ligen tilJbakaböjda, de inre njurformiga, grynbärande *), blad ägg-
rundt lansettlika med pillik bas. T\. Maj -Juli. Stjelk upprätt, de ne-
dre bladen långt skaftade, stipelslidor brunaktiga flikade, $ blommornas
3 inre kalkblad starkt tillväxande, slutligen hinnaktiga med ett litet

rundadt gryn.

Förek. allmänt på torra ängar, åkerrenar o. s. v. ; vid Fremmenaryd Broby
s:n växer (onl. Apoth. C. O. Hamnström) en form med äggrunda hela
blad utan pillik bas.

*) I det följande har beskrifningen på de inre kalkbladen alltid afseende

på deras beskaffenhet under frukttillståndet.

9*
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741 R. Acetosella L. ^ blommornas S yttre kallhlad tilltryckta fria, de
inre äygrunda iitan gryn, blad afiångt lanscttlil-a, vanligen sj}jutlika.

2j. Juni, Juli. Mycket mindre än föreg". med upprätt, vanligen rödak-

tig stjelk, stipelslidor hvitaktiga, slutligen sönderbi-istande i flikar, ^
blommornas 3 inre kalkljlad föga tillväxande under fruktens utveckling,

rödbruna, ej hinnaktiga.

FöreJc. allmänt på torra backar och betesmarker, magra trädesåkrar o. s. v.

ff Blommor till stor del 2-Jcönade.

a — De inre kalkbladen aflånga helbräddade med stort rundadt gryn.

742 R. sanguinens L. bloudmipj)en glesblommiga med^ blomskaft vanligen

längre än fruktkalken, det ena af de inre kalkbladen grynbärande. 2j.

Juli, Aug. Stjelk upptill grenig med upprätta grenar, blad aflångt lau-

'settlika med hjertlik bas, de blombärande grenarne upprätta med blom-
stödjeblad endast vid de nedre kransarne, blomkransar temligen långt

åtskilda.

Förek. temligen allmänt i fuktiga bokskogar i hela provinsen, sällsynt i

andra skogar, t. ex. i askskogen vid Esperöd.

743 R. conglomeratus 3Iurr. blomknippen tötblommiga af kort skaftade
blommor, alla de inre kalkbladen grynbärande. 2). Juli, Aug. Stjelk

vanligen lägre än hos föreg., gi'enig ända nedifrån af något utspärrade
grenar, blad i kanten något vågiga, lansettlika— äggrundt lansettlika med
hjertlik eller rundad bas, de blombärande grenarne något utspärrade,

blomkransar till större delen med blomstödjeblad, närmade till hvar-

andra.

Förek. sällsynt på fuktiga ställen, vid gropar o. s. v., t. ex. vid L. Ham-
mar; författaren erinrar sig äfveu hafva sett exemplar från trakten af

Harlösa (samlade af Doc. O. Hammar).

b — De inre kalkbladen med tvärJntggen bas, långt iandude (tänderna

redan under blomningen synliga) med aflånga gryn, blad små, smalt lan-

settlika—jemnhreda.

744 R. Steinii Becker. blomknippen glesblommiga åtskilda, de inre kalkbla-

den aflånga, å ömse sidor vanligen 3-tandade med tänder kortare än
kalkbladets diameter, rotblad bredt afånga med hjertlik bas, i kanten

jemna. %-? Juli—Sept. Stjelk grenig, de blombärande grenarne för-

längda, något utspärrade, glesblommiga; synes vara hyl)rid af föreg.

och följ., öfverensstämmande med den förra i habitus,med den sednare

i kalkbladens beskaftenhet.

Förek. sällsynt på fuktiga ställen vid L. Hammar, der den växer i säll-

skap med B. conglomeratus och palustris (Stud. S. Almqvist).

745 R. palustris Sm. blomknippen tätblommiga, närmade till hvarandra,

de inre kalkbladen aflånga, ranligen 3-tandade med tänder kortare än
kalkbladets diameter, blad lansettlika—jemnbreda, mot basen afsmal-

nande, i kanten jemna. Juli— Sept. Stjelk upprätt, nedtill vanli-

gen enkel, upptill grenande sig i korta ))lombiirande grenar, blommor
kort skaftade, de yttre kalkbladen ned1)öjda, tryckta till de inre.

Förek. på fuktiga ställen, i gropar, torfmossar, på stränder o. s. v., ej säll-

synt pä hela södra och vostra slättbygden till Landskrona, t. ex. vid

Ystad, Jordberga, N. Helgaröd, Svedala, Trelleborg. Hammarlöf, Mag-
luröd, Torup, mellan Veberöd och Dalby, V. Tveet, Sandby, Lund
flerestädes, Lomma, Saxtorp, Landskrona ra. fl. st.

746 R. maritimus L. blomknippen tätblommiga sammanflytande, de inre

kalkbladen äggrundt lansettlika, vanligen 2-tandade med tänder längre
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än kalkbladets diameter, blad smala jemnbreda krusiga, mot basen af-

smalnande. Juni—Sept. Ört vid fruktmognaden gul, de enskilta

blomskaften längre och finare samt de yttre kalkbladen mera utstående

än hos föreg., hvilken den i öfrigt liknar.

Förek. här och der på sandiga hafsstränder längs vestra och södra kusten,

t. ex. vid Kullen, Helsinyhorg, Landskrona, Lomma, Malmö, St. Ham-
mar, Trelleborg, Abckås, Dybeck, Ystad; på östra kusten sällsynt, t.

ex. vid Sandhammar, mellan Viks fiskläge och Stens Hiifvud, Ahus;
förekommer stundom inne i landet, t. ex. vid Trelleborg, Benestad,

Christianstud mot östra kanalen (Dr. P. Olsson).

c — De inre kalkbladen tgOligt tandade, fasta, nervigt gropiga, grynbä-

rande af rundade gryn, de yttre klolika spetsiga, blomknippen åtskilda, hlad

stora, vid basen hjertlika, äggrunda—äggrundt lansettlika.

747 R. obtnsifolins L. blad i kanten jemna, de inre kalkbladen triangu-

lära (med tvärhuggen bas), vanligen långt tandade, platta med jemna
kanter. % Juli, Aug. Blad lifligt gröna vägiga, men ej krusiga, rot-

bladen och de nedre stjelkbladeu hjertlika äggrunda, blomknippen tät-

blommiga åtskilda, de yttre kalkbladen nedböjda eller rakt utstående,

de inre under blomningen aflånga—omvändt äggrtmda, frukt långt spet-

sad, bredast vid basen.

Var. diraricatus Fr. de inre kalkbladen bredare, med tänder lika långa

med kalkbladets diameter.

Förek. allmänt på odlade ställen i näi-heten af byar och gärdar; var. di-

varicatus ej sällsynt bland hufvudformen, i synnerhet på slättbygden.

748 R. acntns L. blad i kanten krusiga, de inre kalkbladen hjertlika kon-

kava vågbräddade, kort och tätt tandade. 7\. Juli, Aug. Blad mörk-
gröna vågiga och krusiga, rotblad afiångt lansettlika, de nedre stjelk-

bladeu hjertlikt äggrunda, de blombärande grenarne långa späda, blom-
knippen glesblommiga, vanligen något åtskilda, de yttre kalkbladen

spetsiga, uppåtrigLade, do inre under blomningen aflånga^omvändt
äggrunda, det ena slutligen större och med större gryn än de öfriga

samt täckande dem, jemnt utdraget i en spets, frukt med sidorna vid

midten bredast; sannolikt hybrid af föreg. och M. crispus, till hvilka

den utan gräns synes öfvergå.

Förek. ej sällsynt på odlade ställen, åkrar, vid vägar o. s. v. tillsammans
med R. obtusifolius och crispus, t. ex. vid Cimhrishamn, Esperöd,
Bästekille. Söfvestad, Skegrie, Hammarlöf, Trelleborg, Lund, Hiirfva
m. fl. st.

'

d — De inre kalkbladen hinnaktiga nätådriga, hela eller kort tandade,

utan eller med små runda gryn, de yttre kalkbladen raka trubbiga, blom-

knippen tätblommiga sammanflytande, blad stora.

749 R. conspersus Hn. blad vågbräddade, de nedre hjertlikt äggrunda, de
inre kalkbladen konkava vågbräddade, kort tandade hjertlika, tvärt

sammandragna i en spets, det ena större och grynbärande. % Juli,

Aug. Blad lifligt gröna, rotblad aflångt äggrunda, blomknippen mycket
tätblommiga, de inre kalkbladen under blomningen bredt äggrunda,
frukt temligen långsträckt, mot båda ändar afsmalnande.

Förek. temligen sällsynt på odlade ställen, vid vägar, åkerrenar o. s. v. i

sällskap med B,, obtusifolius och dotnesticus, t. ex. vid Andrarum,
Eljaröd, Lund, Hurfva, Eöstånga, Björka Kropx>s s:n m. fl. st., san-
nolikt allmännare i norra Skåne och hybrid af nyssnämnde arter.

750 R. crisims L. blad aflångt lansettlika, vågbräddade och krusiga, de
inre kalkbladen rundadt hjertlika trubbiga, nästan helbräddade. 2j.
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Juni—Aug. Blad mörkgröna, de inre kalkbladen under blomningen
bredt äggrunda, vid fruktmognaden vanligen lika stora och grynbärande,
stundom det ena större och ensamt grynbärande, frukt kort tjock.

Förek. allmänt på odlade ställen, åkrar, vid vägar o. s. v.

* B. propinquus J. E. Aresch. de inre kallihlaäen olika stora, bredt hjert-

liJca, småningom afsmalnande i en spets, endast det ena grynhärande.

% Juli, Aug. Närmar sig till utseendet R. domesticns genom de myc-
ket tätblommiga blombiirande grenarne och de stora bredt hjertlika

inre kalkbladen, men till fruktens form, bladens fäi'g o. s. v. .B. cm;2''^**'j

troligen hj'brid af dessa.

Förek. sällsynt i sällskap med R. crispus och domesticns, t. ex. vid Än-
drarum. Lund och Hurfva.

751 R. domesticns Hn. blad aflånga vågbruddade, de inre lialAbladennjur-

formiga helbräddade, ntan grgn. 2). Juni, Aug. Blad ljusgröna, rot-

blad aflånga spetsiga med hjertlik bas, de blombärande grenarne myc-
ket tätblommiga af de fullkomligt sammanflytande blomknippena, de
inre kalkbladen under lilonmingen bredt äggrunda, vid fruktmognaden
mycket tunna och hinnaktiga, frukt långsträckt afsmalnande mot än-

darne.

Förek. här och der i norra och mellersta Skåne på åkerrenar, vid vägar
o. s. v., t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Baftiinda, An-
drarum, Eljaröd, Skabersjö, Lund, Hurfva, Igelösa, mellan Stångby
och KrutmöUan, Böstånga, Ask, Konga, Kongaö, Båstad, Förslöf
m. fl. st.

752 R. Patientia L. blad äggrundt lansettliha, vågbräddadc, de inre kalk-

bladen rundadt hjertlika helbräddade, det ena grynbärande. Ij. Juli,

Aug. Mycket lik föreg., från hvilken den hufvudsakligast skiljer sig

genom bredare blad och mera hinnaktiga kalkblad, af hvilka det ena är

grynbärande.
Förek. sällsynt i fuktiga åkergropar vid Hurfva; vid Lund utkommen

från trädgårdar.

753 R. Hippiolapaihmn Fr. blad äggrunda—äggrundt triangulära med hjert-

lik bas, vågbräddade, de inre kalkbladen äggrunda med tvärhuggen

bas, helbräddade utan gryn. ?J Juli, Aug. Blad ljusgröna, de inre

kalkbladen under ])Iomningen ovala, vid fruktmognaden lika sto)"a, frukt

långsträckt, mot båda ändar afsmalnande.

Förek. sällsynt vid stränderna af Köpingeån vid Högesta Fyla (Stud. A.

Falck).

g — De inre kalkbladen triangulära långt utdragna, nästan helbräddade,

grynbärande med stora aflånga gryn.

754 R. maximus Schreb. blad platta äggrundt aflånga med hjertlik bas,

de inre kalkbladen med något hjertlik bas, nedtill småtandade. % Juli,

Aug. Blad lifligt gröna platta, rotbladens skaft på öfre sidan platta och

kantade af en stark nerv, de yttre kalkbladen rakt utstående, nästan

raka och spetsiga, frukt med bredt äggrunda sidor.

Förek. pä stränderna af Köpingeån öfverallt mellan Högesta Fyla och

Böddinge.

755 R. Hydrolapatlium Huds. blad platta lansettliha, mot basen afsmal-

nande, de inre kalkbladen med rundad bas, helbräddade. % Juli,

Aug. Blad lifligt gröna, rotbladens skaft platta, okantade, de yttre kalk-

bladen nedåtrigtade, nästan raka och spetsiga, frukt med bredt ägg-

runda sidor.

Förek. tämligen allmänt vid stränderna af åar och insjöar.
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69 Fani. ARISTOIiOCHIACli:^ Juss.

327. ARISTOLOCHIA L.

756 A. CUmatitis L. ört ijlatt, blad hjertUla truhhiga, knippen fåhlom-
miya. % Juli, Aug. g. blr. Stjelk eukel fårad, utgående fråu en kry-

pande rotstock, blomknippen kortare än stödjebladet, kalk med ett tung-

likt bräm och rak pip.

Föreh. som ogräs i trädgårdar vid Helsingborg, der den funnits på de
fordna vallarue.

328. ASAEUM L.

757 A. europwum L. blad njvrlika, blommor ensamma skaftade lutande,

kalk hårig på båda sidor, dess blad i spetsen inböjda. Tj. Maj,br. blr.

Rotstock ki-ypande, grenande sig i 2— 3-bladiga mjukhåriga grenar, blom-
skaft mycket kortare än bladen, termiuala.

Förek. enligt gamla uppgifter på fuktiga skuggrika ställen vid Heckeberga
och Björnstor}}, men är pä många år ej återfunnen.

69 Fam. THYJWKI.EJE Juss.

329. DAPHNE L.

758 D. Mezereum L. blad ajiångt lansettlika—omvändt äggrunda, helbräd-

dade glatta, blomknippen vanligen 3-blommiga, blomfäste jiå utsidan
tiJltryckt hårigt. t> April, Maj, r. blr. Alnshög buske med brungrå
bark, blommor välluktande, i knippen från föreg. års bladveck, frukt

oval röd, giftig. Sv. Tibasf.

Förek. temligen sällsynt i fuktiga skogar, t. ex. vid Bosarp, kring Ring-
sjön, Bjersgård, men i synnerhet i sydvestra delen, t. ex. i Dalby
hästhage, Torup, Svedala s:n vid BrännemöUa och Aggarp, St. Markie,
Snapparp, Lindholmen, Änderslöf, Hafgård, Ugglarp m. fi. st.

»O Fam. UWjmAVKjtZ Ag.

330. ULMUS L.

759 U. montana Sm. yngre grenar småludna, blad äggrunda dubbelsågade,
tvärt sammandragna i en spets, ståndare 5— 6, frukt oval, i spetsen
inskuren med inskärningen ej nående tillfröet, t) April, Maj, grönbr.
blr. Högt träd med på öfre sidan sträfva, på undre i synnerhet i ner-
vernas vinklar håriga blad, de från fruktens medelnerv i märkena ut-
löpande båda greuarne skiljande sig redan vid frögömmets nedre del
(hos U. campestris Sm. först ofvanför frögömmet): Sv. Alm

Var. nitida Fr. blad glatta glänsande.

Förek. såväl flerestädes i skogar som planterad vid byar, gårdar o. s. v.;
var. nitida på Skanörs gator.
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91 Fam. UltTICACKTG Jnss.

331. URTICA L.

760 U. dioica L. tvåhyggure, blad äggrundt lansettlika med hjerthJc bas,

blombärande grenar längre än hladsJcaftcn. T]. Juli, Aug. Stjelk upp-
rätt enkel jemte bladen beklädd med brännhår samt andra hår, blad
groisågade, längre än skaftet, ^ plantans blombärande grenar med korta
sidogrenar, upprätta, $ plantans med längre sidogrenar, hängande. På
fuktiga skuggrika ställen, t. ex. i bokskogar, saknar den bi-ännhär (var.

holosericea).

FöreJc. allmänt på odlade ställen, i skogar o. s. v.

761 U. urens L. sambgggare, blad ovala sngade, blombärande grenar mer-
endels kortare än bladskaftet. Juni-Sept. Mindre än föreg., för-

sedd med brännhår, för öfrigt nästan glatt, stjelk oftast grenig, blad
inskuret sågade.

Förek. allmänt på odlade ställen.

332. PARIETARIA L.

762 P. officinalis L. stjelk iipprätt, blad skaftade helbräddadc, äggrunda
— äggrundt lansettUka, blomknippen nästan oskaftade. 2). Juni— x\ug.

Stjelk jemte de sträfpuukterade bladen småluden, vanligen enkel, kalk
ej tillväxande under fruktmognaden, dess blad af ståndarues längil.

Förek. förvildad vid en gränd i Cimbrishamn, der den ursprungligen ut-

kommit från en trädgård, vid Esperöd (från början sådd), äfven upp-
gifven för Malmö.

333. HDMULUS L.

763 H. Lupulus L. blad på undre sidan glatta, på öfre sträfhåriga, hand-
klufna^ i 3 5 sågade flikar, blomstödjeblad nästan hela sågade. 1\.

Juli, Aug. Stjelk hög slingrande sträf, blad pä öfre sidan mörkgröna,

på undre blekare, blomställningar från särskilta grenar från de flikade

bladens axiller, motsatta.

Förek. här och der i skogstrakter bland buskar, allmännast i norra delen,

men äfven här och der i södra, t. ex. vid Ifö, Broby (Apoth. C. O.

Hamnström), Önestad, Knislinge (Dr. P. Olsson), Mansdala, Fsperöd,
Jerrestad, Gladsax, Ekeröd, Hedeskoga nära Ystad, Gillesgrufvan,

Safgård, L. Beddinge, Kärrby, Torup, Dalby hästhage, Fågelsång,

Beften, vid Ringsjön, Trollehohn, Bamstorp, Bökaholm, Ask, Slätte-

hull, Blinkarp, Maglaby, Barnlösa, Kvllaberg m. fl. st.

7» Fam. AlflAKAMTACE^ L.

334. AMARANTUS L.

764 A. Blitum L. glatt, blad skaftade hclbräddade, äggrunda i spetsen ur-

nupna, de öfversta blomknipj^ena. bild((nde ett ax, frukt affal/ande

oöppnad. Juli — Sept. Stjelk grcnigafnedliggande eller uppstigande

grenar, de i bladvecken sittande blomknippena korta oskaftade, skärm-

fjäll hinnaktiga, kortare än de spetsiga, i kanten hin!iaktiga kalkbladen.

Förek. flerestädes på gator och i trädgårdar i Lund.
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»a Fam. CJHKMOHOOIACKvE Jiiss.

335. ATRIPLEX L. *).

f Kalkblad till midten sammunt)uxna, nedtill tillhårdnaude.

765 A. rosea L. hvitwjölig, blad iujgrundt trimnjnlära groftandade, de öf-

verstu äggrunda, nästuv oslcaftade, hlomlcnippev i bladiga ax. (T) Aug.

Sept. Alnshög- grenig (irt med utsi)ärrade trulibkantiga grenar, blad

i synnerhet på undre sidan hvitmjöligM, aldrig sjjjutlika, utan nieralik-

fnrniigt groftandade eller med de nedersta tänderna mindre, kalkljlad

trianguliira breda, tandade, på ryggsidan upphöjdt nerviga eller stun-

dom småknöliga, frön små plattade glänsande, fint punkterade.

Förek. mycket sällsynt på odlade ställen vid vestra kusten, t. ex. vid Bor-

reby och Lomma, troligen numera utgången.

ff Kalkblad örtartade eller hinnaktiga, nedtill sammanvuxna.

766 A. Babingtovii Woods. de nedre .^tjelkbladen med något hjertlik bas,

spjutlikt triangulära med 3-delfa flikar, bugttandade, kalkblad nästan

till midten sammanvuxna, rntformiga småtandade. Aug. Sept.

Stjelk grenig af utbredda grenar, fårad hvitmjölig, slutligen glatt, blad

köttiga tjocka, i början hvitmjöliga, slutligen gröna, de öfversta spjut-

likt lansettlika ända till lansettlika helbräddade, blomkjiiijpen i korta

bladiga ax, kalkblad på ryggsidan knnvexa, släta eller småknöliga, frön

stora glanslösa punkterade ; synes bilda en öfvergång till föreg. grnpp-

Förek. temligen sällsynt på hafsstränder på vestra och södra kusten, t. ex.

vid Helsingborg (Mag. A. R. Cervin enligt Dr. P. Olsson), Lomma,
Malmö (Dr. Westerlund), Köpingeåns utlo]yp (Stud. S. Almqvist),

767 A. culotheca Rafn. blad triangulära med tvär eller något hjertlik bas,

djupt och ojcmnt inskurna, kalkblad stora bladlika triangulära, ut-

dragna i en lång, vanligen hel spets, sylliktfliktandade. 0Aug. Se]>t.

Större än de närstående arterna med upprätt eller uppstigande stjelk,

kalkblad tunna vid basen uätådriga, vanligen otandade på ryggsidan.

F()]jande äro dess vigtigaste former

:

c. mucroscpala, blad stora gröna, kalkblad stora bladlika gröna, ut-

dragna i en lång helbräddad spets, vid basen något hjertlika, djupt

flikade.

/9 microsepala, blad mindre, hvitmjöliga, kalkblad mindre, med tvärhug-

gen bas, ofta tandade på ryggsidan, kortare spetsade.

Förek. temligen allmänt längs hela vestkusten, sällsynt på den östra, t. ex.

vid AJius; båda formerna förekomma om hvarandra.

768 A. hastata L. blad triangulära spijutlika med tvär bas, helbräddade

eller tandade, de ^öfversta stundom lansettlika, kalkblad rutformiga, i

kanten och vanligen äfven på ryggen småtandade. (»_, Aug. Sept. Stjelk

vanligen grenig af utspärrade grenar, nedliggande eller uppstigande,

blad motsatta eller spiralsittande, i synnerhet de nedre motsatta, mer

*) Hithörande arter böra undersökas vid fruktmognaden; i artbeskrifnin-

gen afses alltid, vid fråga om blomkalken, ^ blommornas kalk i frukt-

tillstånd. Artbeskrifningarne inom detta högiigen mångformiga slägte

afse här hufvudsakligen de typiska formerna, hvilka dock förenas ge-

nom talrika mellanformer, hvilka sannolikt ej sällan äro uppkomna ge-

nom hybridisering.
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eller mindre mjöliga, kalkblad rutformiga, d. v. s. ifrån det bredaste

stället afsnialnande mot ändarne, stundom med nästan tvär bas, frön

varierande till storlek och skulptur. De förnämsta formerna äro föl-

jande :

« latifolia Wg., sijelk upprätt eller upx>f<tigande,hlad grönahredt iriangti-

lära, nästan helbräddade, till större delen motsatta, de öfversta lan-

settlika, blomknippen i Icorta ax, kalkblad rutformiga, i kanten och på
ryggen glest småtandade. Närmar sig Ä. patula, från hvilken den huf-

vudsakligast skiljer sig genom sina vid basen tvära blad.

Förek. allmänt på odlade ställen.

/S deltoidea Bab. stjelk upprätt, blad något wjöliga, tätt och ojevint tan-

dade, skärmblad rutformiga, tätt tandade i Jcanten och ^J" ryggen.

Närmar sig, till bladform ocli utseende, Ä. calotheca ji microsepala,

från hvilken den skiljer sig genom rutformiga, kort tandade och mera
jemnt i en kortare spets utdragna kalkblad.

Förek. jemte öfriga strandformer ej sällsynt längs vestkusten.

y muricata, blad hvasst tandade, spjutlika triangulära, kalkblad trian-

gulära med tvär eller något hjertlik bas, tätt och hvasst tandade på
ryggen samt i kanterna ända ut i spetsen. Upprätt eller tillochnied

nedliggande, vanligen mycket mjölig, i synnerhet utmärkt af det tätt

tandade kalkbladen. Närmast föreg. med kalkblad af A. litoralis; möj-

ligen hybrid af A. hastata och litoralis.

Förek. sällsynt på hafsstränder, t. ex. vid Lomma och Malmö.

å prostrata Bouch. stjelk grenig nedliggande, blad, äfven de öfre, spjut-

lika, föga tandade mjöliga, kalkblad triangulära med nästan tvär bas,

glest tandade i kanten, utan tänder på ryggen. På vestra kusten fö-

rekomma former, liknande denna, men som genom sina lansetthka öfre

blad närma sig former af A. patula.

Förek. här och der på hafsstränder, äfven på den östr^a, der den synes

vara den allmännaste formen.

769 A. patula L. blad lansettlika helbräddade eller tandade, de nedre stun-

dom spjutlika med framåirigtade flikar och mot skaftet afsmalnande

bas, kalkblad rutformiga hela eller småtandade. 0Juli— Sept. Stjelk

upprätt eller uppstigande, sällan enkel, vanligen grenig af utspärrade

oftast gröna grenar, de nedre motsatta. Stundom mycket svår att skilja

från former af föreg., från hvilken den skiljer sig genom kort skaftade

ock mot basen afsnialnande blad. Varierar med smala helbräddade

(var. angustifolia Sm.) eller med bredare spjutlika hela eller tandade

blad; blir på hafsstränder mjölig.

Var. phyllotheca Fr. blad glatta gröna, de nedre spjutlika helbräddade,

blommor långt skaftade, kalkblad stora bladlika med något hjertlik

bas, nedtill utdragna i en bred, helbräddad spets. Liknar något A.

calotheca, från hvilken den skiljer sig genom mera mörkgrön färg, köt-

tigare blad, mera nedliggande stjelk samt de f('»ga tandade i en aflångt

äggrund spets utdragna kalkbladen (A. calotheca har kalkbladen ut-

dragna i en smal lansettlik spets). A. longipcs Drey.?

Var. farinosa Fr. mjölig, stjelkar talrika utbredda, blad lansettlika hel-

bräddade, kalkblad små, triangulära med tvär bas, helbräddade. Lik

A. hastata t)' prostrata, men lätt skild genom bladens form.

Förek. allmänt på odlade ställen, hafsstränder o. s. v. ; var. phyllotheca

på hafsstränder, t. ex. vid Lomma, Malmö och Trelleborg (enl. Stud.

S. Almqvist); var. farinosa på hafsstränder, t. ex. vid Malmö, Lim-

hamn, Lomma m. fl. st.
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770 A. litoralis L. blad smala jemnbrcda, kalkblad triangulära med tvär
eller nåt/ot hjertlik bas, fint och tätt landade i kanten och 'på ryggen.

Juli— Sept. Stjelk upprätt med upprätta eller nägot utspärrade, van-

ligen skiftevisa grenar, blad gröna, aldrig mot basen afsmalnande, blom-
knippen nästan klotformiga, bildande långa bladlösa, afljrutna ax, kalk-
blad på ryggen mjöliga.

Var. serrata Moq. blad bredare, landade.

Var. phgllotheca, kalkblad stora bladlika, fiiktandade.

Förek. temligen allmänt på liafsstränder i synnerhet på vestkusten; var.

serrata mera sällsynt på vestra kusten, t. ex. vid Livihanni, Malmö,
Lomma m. fl. st.; var. phyllotheca sällsynt på vestra kusten, t. ex.

mellan Lomma och Malmö.

fff Kalkblad alldeles fria.

771 A. hortensis L. de nedre bladen långsträckt triangulära, de öfre af-

långt lunscttUka, kalkblad bredt äggrunda—kretsrunda. («) Juli, Aug.

Stjelk temligen hög upprätt med upprätta grenar, blad gi'öna.

Förek. här och der på odlade ställen och i gamla trädgårdar, troligen för-

vildad, t. ex. vid Malmö, Lund, Grytinge Torrlösa s:n, Gillastig Känga
sm, Kullen m. fl. st.

A. nitens Beb., som skiljer sig från föreg. genom på undre sidan mjöliga

blid, har fordom varit anträffad i närheten af Malmö, men i sednare

tider ej återfunnen.

336. HALIMUS Wallr.

772 H. pedunculatus Wallr. $ blommor slutligen långt skaftade med ut-

spärrade skaft, kalkblad 3-flikade med liten mellanflik, alldeles hop-
vtixna. Juli — Sept. Temligen låg grenig, gråhvit ört, blad omvändt
äggrunda helbräddade skaftade, de öfre aflånga.

Förek. här och der på hafsstränder längs vestra kusten från Kullen till

Skanör, t. ex. vid Kullen, Helsingborg, Landskrona, Even, i närheten
af Lomma (ejil. exemplar i Lektor Hultmarks Herb.), Gessie, Hvellinge,

Hammar, Skanör m. fl. st.

H. portulacoides Wallr., nästan buskartad med oskaftade blommor och

på ryggen tandade kalkblad, lär i fordna tider hafva funnits vid Hel-
singborg och på Hven, men är numera försvunnen.

337. BLITUM L.

f Kalk slutligen köttig och fruktgyttringår derigenom bärlika.

773 B. virgatum L. blad spjutlikt triangulära, hvasst och tätt tandade,
blomknippen i blad/ga ax. Juli, Aug. Stjelk grenig upprätt, blad
kort skaftade med sågtänder aftagande i storlek mot spetsen, de öfver-

sta vanligen spjutlika hell^räddade, fruktgyttringar röda.

Förek. sällsynt på odlade ställen vid Kullen.

774 B. capitatum L. blad sp)jutlikt triangulära, helbräddade eller glest tan-

dade, ax upptill bladlösa. Juli, Aug. Stjelk grenig upprätt, blad

långt skaftade, de öfre bladen äggrunda— aflånga helbräddade, de neder-
sta blomknippena i vinklarne af utvecklade stjelkblad, åtskilda, de blad-

lösa närmade till hvarandra, fruktgyttringar röda.
Förek. sällsynt i åkrar vid Lund nära Gyllenkrokska promenaden.

ff Kalkblad ej köttiga.

775 B. rubrum Ueich. blad äggrunda vanligen med spjutlik bas bugttan-
dade, gröna glänsande, blomknipp)en samlade i bladiga ax i toiopen
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och från bladvecJcen. Juli— Sej)t. Stjelk vanligen rödaktig och gre-

nig, upprätt eller uppstigande, blad tämligen köttiga, mot l)asen afsmal-

nande, vanligen spetsade, den centrala blomman i knippet med 5 stån-

dare ncli liorizontalt frö, de öfriga med 1—2 ståndare och vertikalt frö,

kalk vanligen rödaktig, ej fullkomligt täckande frukten, frön samman-
tryckta med trubbig kant.

Var. crassifolium Horn. veäliggande, med bredare och mera köttiga blad.

Förek. tendigen allmänt på odlade ställen, gator, vid vägar o. s. v.; var.
crassifolmin på hafsstränder.

776 B. gluncum Koch. blad aflånga bugttandade, pä iindre sidan gråmjö-
liga, ax bladlösa i toppen och från bladvecken. Juli— Sept. Stjelk

nedliggande eller upprätt, blad mot basen afsmalnande, merendels trul)-

biga, på öfre sidan gröna, blomgyttringar gröna, kalk ej fullständigt

täckande fröet, frön till större delen horizontala hvasskölade.

Förek. här och der på feta fuktiga ställen, på gator, hafsstränder o. s. v.,

t. ex. vid Kullen, Helsingborg, Eslöf, La)idskrona, Nöbbelöf, Örtofto,

Lund, Lomma, Malmö m. fl. st.; sällsyntare i östra delen, t. ex. vid

Broby (Apotli. C. O. Hamnström), Christianstad (Dr. P. Olsson), Ystad
m. fl. st.

777 B. bonus Henricus C. A. Meij. blad triangulära spjutlika helbräd-

dade, blomkinppen bildande ett sammansatt bladlöst ax i top>pen. 2|

Maj— Juli. Ört mer eller mindre mjölig, stjelk upprätt, den centrala

blomman i knipj^et med 5 ståndare och horizontalt frö, de öfriga med
2—3 ståndare och vertikalt frö, kalk ej fullständigt täckande fröet.

Förek. allmänt på odlade ställen samt vid vägar.

338. CHENOPODIUM L.

f Blad helbräddade.

778 C. Vulvaria L. grämjölig, blad äggrundt rutformiga, kalkblad inne-

slutande, frukten. Juli, Aug. Utbredd, illa luktande ört, blomknip-
pen anordnade i sammandi'agna ax,

Förek. här och der på odlade ställen, gator, hafsstränder o. s. v. i vestra

och södra delen, t. ex. vid Kullen, Landskrona, Löddeköpinge, Lund,
Wlalmö, L. Hammar, Falsterbo, Skanör, Trelleborg, Stafsten ("en liten

upprätt, föga mjölig och luktande form" Stud. S. Almqvist), Ystad, Kö-
pinge, Käseberga, Hlstorp (H:r C. Roth)'m. fl. st.

779 C. polyspermum L. grön, blad äggrunda— aflånga, kalkblad hinnande
frukten bar. (») Juli, Aug. Stjelk grcnig, sällan nästan enkel, upp-
rätt eller nedliggande, blad nedlöpande på skaftet, stundom urnupna
med udd, blomknijjpen anordnade i greniga klasar, som än äro sam-
mandragna, nästan axformiga (« spicatum), än utspärradt greniga C/S CJ/-

mosum).
Förek. här och der på odlade ställen, gator o. s. v.

ff Blad landade.

780 C. album L. de nedre bladen äggrunda, mot basen afsmalnande, ojemnt
tandade, de öfre lunsettlika. (») Juli— Sept. Stjelk vanligen upprätt,

grenig, blad vanligen hvitmjöliga, kalkblad köladc inneslutande frukten,

blomknippen vanligen anordnade i greniga upprätta ax, frön skarpkan-
tiga släta glänsande.

Var. viride L. grön, bloinknijjpen anordnade i greniga klasar
Förek. allmänt på odlade ställen, åkrar o. s. v.

781 C. hgbridum L. blad bredt äggrunda med hjcrtlik bas, glest men grof

t

tandade, blomknip2)en anordnade i utspärradt yreniga klasar. Juli,
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Aug. Stjelk upprätt, ofta eukel, blad glatta gröna, tunna, kalkblad med
rundad rygg, ej fullständigt inneslutande frukten, frön trubbkantiga,

glanslösa punkterade.

FÖrek. temligen sällsynt på odlade ställen, gator, i gamla trädgårdar o. s.

v. i synnerhet i vestra delen, „t. ex. vid Lund, Luxmans Akarp, III-

storp i åkrar (H.t C. Roth), A-wm m. fl. st.

782 C. mtirale L. blad äggrunda, mot basen afsmalnande, hrasstaitdade,
blomknippen i ntspärradt gre>nga klasar från bladvccken och toppen.

(»j Juli— Sept. Stjelk grenig af uppstigande grenar, blad glatta glän-
sande gröna, kalkblad kölade, betäckande frukten, frön glanslösa fint

punkterade, hvasskantiga.

Förek. här och der på odlade ställen, gator, i trädgårdar o. s. v. i vestra
och södra delen, t. ex. vid Tortkow (H:r C. Roth), Kullen, Landskrona,
V. Karaby, Kejlinge, L. Harrie, Hastad, Lnnd, Malmö, Limhamn,
Irelleborg, Ystad, Hammenhög m. fl. st.

783 C urbicum L. blad triangulära med tvär bas, trubbtanda,de, blomknip-
pen anordnade i ett långt, sammansatt ax i toppen. Juli—Sept. Stjelk
upprätt nedtill grenig, blad glatta glänsande, kalkblad med rundad rygg,
ej helt och hållet betäckande frukten, frön trubbkantiga fint punkterade.

iörek. temligen allmänt på odlade ställen, vid vägar, gator o. s. v. ; äfven
i norra Skånes skogsbygd, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamnström).

339. SCHOBERIA C. A. Mey.

784 S. maritima Mey. blad jemnbrcda syllika, på öfre sidan platta, köt-
tiga, blågrunn, blomhnippen i bladvecken 3—3-blommiga, tillsammans
bildande ett bladigt ax. Juli— Sept. Stjelk än enkel upprätt, än
grenig af uppstigande eller nedliggande grenar, kalk betäckande fruk-
ten, frön sammantryckta glänsande; ört från några tum ända till en
fot hög.

Förck. på sandiga hafsstränder, ej sällsynt längs vestra kusten, t. ex. vid
Kullen, Kidla-Gunnarstorp, Helsingborg, Landskrona, Lundnkra,
mellan Barsehäck och Lomma, Lomma, Malmö, Limhamn, Hvellinge,
Kämpinge, Trelleborg, Skanör m. fl. st., sällsynt på östra kusten, t. ex.
mellan Skillinge och Brantevik (Stud. A. P'alck).

340. SALSOLA L.

785 S. Kali L. blad vid basen hinnknntade, syllika taggspetsade, blommor
ensamma eller 2 3 i bladvecken. Aug. Sept. Vanligen småluden,
grenig af utspärrade, nedliggande grenar, skämnfjäll af blommornas
längd hinnkantade, långspetsade, kalkblad under blomningen hinnaktiga,
slutligen tillhårdnande och bärande ett rundadt, vanligen vinglikt bi-

hang på ryggen.

Förek. ej sällsynt på sandiga^ hafsstränder i synnerhet längs östra och sö-

dra kusten, t. ex. vid Ahus, Yngsjö, JRaflunda, Kivik, mellan Stens
Hufvud och Viks fiskläge, Cimbrishamn, Sandhammar, Ystad, Espö,
Dybeck, Brasakalit, Böste, L. Beddinge, Skanör, Hvellinge, Malmö,
Lomma, Landskrona, Helsingborg, Kulla-Gnnnarstorp, Kullen, Båstad
m. fl. st.

341. SALICORNIA L.

786 S. herbacea L. stjdk enkel upprätt eller grenig af korsvis ställda, ut-

spärrade grenar, blomkriiptpen anordnade i kluhblikt uppsvällda ax,
den mellersta i hvarje knippe sittande högre upp än sidoblommorna.

Aug. Sept.

Var. biennis Afz. stjelk vid basen träaktig och rotslående.

Förek. här och der på hafsstränder längs vestkusten, t. ex. vid Kullen,
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Landskrona, Hven, Lomma, Malmö, HvelUnge, L. Hammar, Skanör,
Trelleborg m. fl. st.; tmr. biennis på Hven.

S4I Fam. ClIPlIIilFKlCvK Bich.

342. QUERCUS L.

787 Q. Bobur L. blad glatta med sJcaften.t längd ej öfverstigande bladba-
sens halfva bredd, $ hängen med slcaft vanligen flera gånger längre

än bladskaftet. "^ Maj. Högt träd med sprickfull liark och mot vin-

tern affallande, aflånga— omväudt äggrunda, parklufna blad, (^^hången
utvecklande sig ur knoppar från ftirra årets grenar eller ur vinklarne

af årsskottens knoppfiäll, ^ hängen från årsskottens bladveck, blommor
och blad utvecklande sig samtidigt: Sv. Ek, Sommarek.

Eörek. här och der i skogar tillsammans med bok, hassel o. s. v , stun-

dom bildande särskilta skogar med underskog af buskar, i synnerhet

hassel.

788 Q. sessiliflora Salisb. blad på ttndre sidan vid nerverna smålndna vred

skaft längre än bladbasens halfra längd, $ hängen oskaftade eller med
skaft kortare än bladskaftet. t> Maj. Mindre träd med under vintern

qvarsittande blad: Vinterek.

Förek. här och der i skogstrakter på magrare jord.

343. FAGUS L.

789 F. sglvatica L. blad brcdt äggrunda, glest landade, yngre håriga, slnt-

ligen glatta, endast hårbräddade. ^ Maj. Högt träd med glatt grå-

aktig liark, (^ hängen på årsskottens nedre del emellan knoppfjällen, ^
hängen i bladens vinklar, fruktskål på yttre sidan beklädd med mjuka
taggar : Sv. Bok.

Förek. allmänt i större delen af provinsen, vanligen l)ildande särskilta

skogar.

344. CARriNUS L.

790 C. Betvlus L. blad oflångt äggrunda dubbelsågadc, de bladlika fr nkt-
skålarne 3-flikade med mellanfliken flera gånger längre än sidoflikarne.

|) Maj. Buske eller stundom ganska högt träd med hvit slät bark, ^
hängen utvecklande sig på föreg. års grenar ur sidoknoppar, som van-

ligen endast hafva knoppfjäll, ^ hängen terminala, utvecklande sig på
årsskotten: Sv. Afvenbok.

Förek. ej sällsynt i skogstrakter, stundom bildande små skogar, t. ex. i

Köpingeådalen, kring Stens Hufvxid.

345. CORYLUS L.

791 C. Avellana L årsskott håriga jcmte bladskaften glandelbärande, blad

rundade—omvändt äggrnnda, grnndt Jlikade och dnhhelsågade. '^ Mars,

April. Buske eller litet träd, J* hängen öfvervintrande nakna, märken
röda, den bladlika fruktskålen upptill öppon, flikad: Sv. Hassel.

Förek. allmänt i skogstrakter, stundom bildande särskilta skogar, men ofta

åtföljd af Fk eller Afvenbok.
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7& Fam. IIKTUIil^K^K Mich.

346. BETULA L.

792 B. rerrucosii Ehrh. årsskott glatta hartsprieliya, hlad (jlatta ruffor-

miga— triangulära hvasst duhhelsågade, $ liängcnus fjäll S-JHhga ined

7(higt utdragen mellanflik, fruJctcvs vingkant dubbelt bredare än sjelfva

frukten. t> Maj. Högt träd med ojemn sprickfull bark och, i äldre

tillstånd, hängande grenar, blad med stark hartsafsöndring, J' hängen
(')fvervintrande nakna, liksom hos följ., fruktens vingkant nående öfver

mäi'kena: Björk, Mastcrbjörk.
Förek. allmänt i skogstrakter, i synnerhet i norra och mellersta Skåne.

793 B. odorata BecJist. årsskott småhidna utan hartsafsöndring, blad ägg-
runda- rutformiga, duhhelsågade, yngre småhidna, ^ hängeuas fjäll
med kort triangelformig mellanjlik, fruktens vingkant föga bredare än
sjelfva frukten. t> Maj. Högt träd med slät bark, lilad, äfven äldre,

glest håriga vid nerverna, utan hartsafsiindring : Glasbjörk.
Förek. allmänt i skogstrakter, i synnerhet i mellersta och norra Skåne.

* B. carpatliica Willd. blad rutformiga, mot basen starkt afsmalnande,
långt spetsade, ojemnt nästan enkelt sågade, nedom midten helbräd-
dade, j)å undre sidan upphöjdt nätådriga, o hängenas skärmfjäll med
nästan tvärhuggna sidoflikar, frön bredare vingkantade.

Förek. sällsynt i skogar, t. ex. vid Ifö på en äng söder om Klacken (Lek-
tor L. J. Wahlstedt), Malmö planterad.

347. ALNUS T.

794 A. glutinosa W. blad på tindre sidan i nerv-vinklarne skägghåriga,
för öfrigt glatta, $ hängen skaftade, korta rundade. t> April. Högt
träd eller buske med möi'k sprickfull bark, blad rundade—-omvändt ägg-
runda trubbiga eller urnupna, duhhelsågade, yngre klibbiga, (^ hängen
öfvervintrande nakna, jemte $ hängena utvecklande sig ur knoppar på
föregående årets grenar : Sv. Al.

Förek. allmänt på fuktiga ställen i kärr, vid stränder o. s. v.

795 A. incana Willd. blad j^å undre sidan gråludna, utan skägghår i nerv-
vinklarne, $ hängen nästan oskaftade cylindriska, t) April. Mindre
träd eller buske med slät hvitaktig bark, blad mera ljusgröna aflånga
—äggrunda: Sv. Gråal, Arre.

Förek. flerestädes jjlanterad, vid Smedstorp nära St. Olof ("som det tyck-
tes och enligt uppgift vild" Dr. P. Olsson).

S6 Fam. JtlVItlCKJE Rich.

348. MYRICA L.

796 M. Gale L. blad aflånga—omvändt äggrunda, upptill glest sågade,
småludna hartspunkterade, kort skaftade, hängen oskaftade. |) April,
Maj. Låg buske med hängen utvecklande sig ur knoppar på föregående
årets grenar, ^ hängen cylindriska bruna med rutformiga kupiga skärm-
fjäll,

il?
hängen rundade, slutligen cj'lindriska gröna : Sv. Fors.

Förek. i kärr, torfmossar o. s. v., allmän i norra delen, äfven der och hvar
på slättbygden, t. ex. vid Glumslöf, Saxtorp, Älstorp, Barsebäck, Ska-
nörs ljung, Sandhammar, mellan Yngsjö och Widtsköfle m. fl. st.
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7 7 Fam. SjlI.iri!¥KJE Bich.

349. POPULUS L.

f Hängefjäll hårhräddade, ståndare 8.

797 P. tremula L. lcnopx>ar glatta klibbiga, blad rundade groft och trub-

bigt tandade, på båda sidor glatta, hängefjätl Jiandjiikade omvundt
äggrunda. t> April, Maj. Temligen högt träd med liarken länge slät

och glatt, grenar korta tjocka utstående, hiingen framkommande från

föreg. åi's grenar, liksom hos alla filj. arter, liladskaft från sidorna starkt

sammantryckta, mycket långa : Sv. Asp.

Var. villosa Lang. blad i början på båda sidor Ivdna.

Förek. allmänt i skogstrakter; var. villosa i parken vid GladsaxgArden
(Stud. A. Falck).

798 P. alha L. knoppar jiltludna, blad breda hjertliJd (iggrutida på undre si-

dan hmtludna. tandade, de yngre grenarnes blad ö'—5-flikiga , ^ hänge-

nas fjäll sågade lan settlika, föga hårhräddade. |) April, Maj. Högt
träd med under lång tid slät bark och korta tjocka, utstående grenar,

yngre grenar jemte de från sidorna sammantryckta bladskaften gråludna,

rotskottens blad djupare flikade, ^ hängenas fjäll längre hårhräddade
och mera inskurna: Sv. Poppel, liksom de följande arterna.

Förek. temligen allmänt planterad.

799 P. canesccns Sm. knoppar gråludnu, blad rnndadt äggrunda med van-

ligen hjertlik bas, på undre sidan grålvdna, tandade, hängefjäll lan-

settlika flikiga, fi April, Maj. Träd med slät l)nrk, yngre grenar grä-

ludna.

Förek. här och der planterad.

ff Hängefjäll glatta eller föga hårbräddade, ståndare 12—30, knoppar

glatta klibbiga.

800 P. pyramidalis Boz. stam tydlig genom hela kronan, grenar upprätta,

blad rntformiga sågade, gröna glatta, lika långa som breda. t> Maj.

Högt träd med pyramidlik krona och slaka gulaktiga smågrenar, blad-

skaft frän sidorna sammanti'yckta.

Förek. allmänt planterad.

801 P. nigra L. stam slutligen up)plöst i titståevde grenar, blad äggrunda
— triangulära, sällan rutformiga, sågade gröna glatta, med större längd
än bredd, för öfrigt som föreg. h April, Maj.

Förek. här och der planterad.

802 P. monilifera Ait. grenar utstående, blad med bredden större än läng-

den, triangulära, vid basen tvärhuggna eller något hjertlika, sågade

gröna, i kanten håriga, tj April, Maj. Högt träd med glatta gulak-

tiga, af korkränder kantiga grenar, blad i l)örjan rödaktiga med frän

sidorna sammantryckta skaft, vid basen vanligen försedda med tvänue

glandier.

Förek. här och der planterad.

803 P. balsamifera L. blad äggrunda- -äggrundt lansettlika, sågade glatta,

pä undre sidan blekare och upphöjdl )iätådriga. t) April, Maj. Tem-
ligen högt träd med korta tjocka grenar, bladskaft trinda, på öfre si-

dan refflade, knoppar och de yngre bladen starkt klibbiga och välluk-

tande.

Förek. allmänt planterad.

804 P. ontariensis Desf. blad hjertlikt äggrunda på undre sidan blekare



145

och nätådriffa, i kanten jemtc skaften finludna. t> April, Maj. Lik
föreof. och miijliifon variotct af deniiu. 1'. candicanfi Ait.

Förelc. här ocli der, i symipvlift iiiidor df sednare aren, planterad.

350. SALIX L

f Amerinu. Hängcii Idngt skaftude af hladign skaft, hängefjäll gula, ho-

nung:<fjäU nnstau alltid 2. Träd eller h()OTe buskar med blad och
blommor samtidiga, ståndarknappar gula: Sv. Fil (liksom alla de öfriga

odlade arterna).

o — ITängffjäll affallande före fruktens mognad.

805 S. pei)tu)idra L.olad aflånga—otnvändt äggrunda sågade, med glandel-
hiiravde skaft, glatta, på nndre sidan bleJcare, hängeskaftens blad Jin-

sågade, hänge)! korta utstående, ståndare 5, sällan å—10, märken tcå-

klufiia. t> Maj, Juni. Några alnar hög buske, sällan träd, med de yngre
grönaktiga (jvislarne samt bladen glatta glänsande, något klibbiga, bla-

dens sågtänder glandelbärande, ståndarsträngar nedtill håriga, frukt glati

äggTundt konisk, nästan oskaftad med kort stift.

FOrek. allmänt pii fuktiga skogsiingar.

806 S. fragilis L. blad lavsettlika sågade glatta, på undre sidan isgrå,

bladskaft utan glandlcr, hängeskaftens blad hdbräddade, hängen långa
nedböjda, .stnndnre 2, märken tvåklnfna. ti Maj. Högt träd med nä-

stan vinkelrätt utstående och derföre i vinklame mycket sköra grenar,

blad i början sllkeshåriga, snedspetsade, stiplej- hälft hjertlika, ståndar-

strängar nästan glatta, frukt kortskaftad äggrundt konisk med kort stift.

Var. decipicns, de nedre bladen omrändt äggrunda, de öfre äggrundt
lansettlika.

Förek. allmänt planterad vid vägar och byar; § trädet sällsynt, t. ex. vid
Ahus på stränderna nf Helgeå; var. ciecipiens odlad här och der (Prof.

Fries).

807 S. riridifi Fr. blad lansettlika sågade glatta, på undre sidan isgrå,

bladskaft utan glandlcr, hängeskaftens blad helbräddade, hängen långa
upprätta, ståndare 2, märken urnupna. t) Träd med upprätta grenar,
blad vanligen med raka spetsar, yngre något klibViiga silkesludna, sti-

pler små äggrunda, ståndarsträngar nedtill håriga, frukt nästan oskaftad
äggrund, mera utdragen än hos föreg. med kort stift.

Förck. temligen allmänt vid vägar, kring byar o. s. v.

808 S. alba L. blad lansettlika sågade siVcesludna, bladskaft utan gland-
ier, hänge-skaftens blad helbräddade, hängen långa något hågböjda,
ståndare 2, märken nästan hela. t» Maj. Högt träd med upprätta,
som jnigre, småludna grenar, l)lad med lång rak spets, på öfre sidan
merendels slutligen glatta, stipler små lansettlika, ståndarsträngar ned-
till håriga, frukt nästan oskaftad äggrundt konisk, nästan utan stift.

Förek. allmänt planterad, vid vägar, kring byar o. s. v.

b — Hängefjäll qvarsittande.

809 S. amygdalina L. blad aflångt lansettlika sågade glatta, på undre si-

dan ranligen isgrå, hängefjäll i spetsen glatta, ståndare S, stift nästan
intet med urnupna märken. |) Maj. Hög buske med gulbrun för hvarje
år aflossnande bark, de yngre grenarne kantiga fårade, blad hos den
Skånska formen temligen breda, hängeskaftens oftast sågade, stipler stora

alltid tydliga, hälft hjertlika sågade, ståndarsträngar nedtill håriga, frukt
långt skaftad, äggi-undl konisk glatt.

Förek. här och der planterad, t. ex. vid Keflinge, Lund, Kannik, Håstens-
löf Nornnddinge s:n, Bidltofta (Lektor A, L. Grönvall), allmännare i

10
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sydöstra delen, såsom vid Gicmminge och Ingelstorp, stundom äfven vid

åstränder, t. ex. vid Borrehy.

810 S. nnäulata Ehrh. blad lansettlika sågade, slutligen glatta, på undre
sidan hlekare, hängefjäll i spetsen shigghåriga, ståndare .?. stift för-
längdt med tvåkhtfna märgen, t) Maj. Buske eller litet träd med gul-

gröna nästan trinda grenar, liängeskaftens blad vanligen lielbräddade,

stipler hälft hjertlika sågade, fruktämne silkesludet, frukt nästan oskaf-

tad, glatt eller småluden.
Förek. tämligen sällsynt planterad.

ff Helix, Jumgen slutligen Jcort skaftade af hladiija skaft, hängefjäll
svartbruna, honungsfjäll 1, ståndare sammanvuxna. Blommor utveck-

lande sig före bladen, ståndarknappar rödaktiga, slutligen svartnande,

frukt nästan oskaftad med qvarsittande stift och märken. Buskar.

811 S. purpurea L. blad aflångt lansettlika småsågode glatta, under hlå-

gröna, friikt oskaftad fltluden med kort stift och urnupna märken.
t) Maj. Låg buske med i början något silkesludna blad och vaidigen

röda qvistar, blad mot spetsen bredare, ståndare fullkomligt samman-
vuxna, frukt äggformig, märken klubblika urnupna.

'^ Helix L. qvistar gulgröna, hävgen längre, tydligt skaffade, stift för

-

längdt med smalare märken.

Förek. allmänt planterad vid byar och gårdar, stundom vid stränder och

på fuktiga ställen, möjHgen vildt växande, t. ex. vid Knllaberg, Ingels-

torp, Vegeholm, mellan Broby och Glimmingc i ett skogskärr ("'efter

allt utseende vild" Apoth. C. O. Hamnström); * Helix sällsynt plante-

rad, t. ex. nära Romeleklint.

fff Vetrix, hängen oskaftade eller kort skaftadc af nästan hladlösa skaft,

hängefjäll svartbruna, honungsfjäll 1, .ttåndare 2 fria med gtda knap-

par, stift utdraget med, lunga smala jemnbreda märken, snart åkal-

lande, frukt nästan oskaftad eller med skaft af honung-fjällets längd.

Träd eller högre buskar, blommande på bar qvist, hängen ulliga.

812 S. viminalis L. blad smalt lansettlika med tillbakavikna kanter, stipler

smala jemnbreda, hängefjällens hår kortare än märkena, frukt nästan

oskaftad, kägellik lång,'<petsad. t) April, Maj. Högre buske med långa

vidjelika, gråludna eller stundom glatta gröugula qvistar, blad lielbräd-

dade, på öfre sidan grågröna, på undre hvitludna, märken smala jemn-

breda hela eller tvåklufna.

Förek. allmänt planterad på vallar kring åkrar, på sandiga hafsstränder

o. s. v.

81'^ S. mollissima Ithrh. blad smalt lansettlika platta, stipler äggrunda,
hängefjällens hår af märkenas längd, frukt nä.ttan oskaftad äggformig
kortspetsad. t) April, Maj. Lägre buske än förog. med glatta gulgröna

qvistar, blad, i synnerhet de nedre, tinsågade, på undre sidan något

gråludna, på öfre gröna småludna, märken tvåklufna.

Förek. sällsynt planterad bland föreg. \id Kannikmarken mellan Verpinge

och Lomma, Tveet m. fl. st.

814 S. laneeolata Fr. blad lan.<iettlika platta, stipler hajft /ijertlika, hän-

gefjällcns hår kortare än märkena, frukt skaffad kägellik långspetsad.

t) April, Maj. Litet träd eller högre buske med blad på (ifre sidan

grågröna, på undre giålivita, nästan helbräddade, fruktskaft af honungs-

Ijällets längd, märken kortare och bredare än hos föreg. hela eller 2-

kluftia. S. Smithiana Hn. Skand. Fl.
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Förek. ej sällsynt, planterarl, vanligen i sällskap med S. viminalis, mera
vildt växande i kärr kring YfttarJ (buske); J* trädet sällsynt, t. ex. vid

Kullen i Brnnhy s:n flerestädes.

ffff Caprea, frukt långt skaftad (med skaft dnbhelt ellerferdnbbelt längre

än honvngsfjäliet), märken korta tjocka äggformiga, jevite stiftet qrar-
sittande, för öfrigt som föreg.

a — Stift kort (kortare än märketia) eller felande, blad skrynkliga med
på öfre sidan otydliga ncrcer (mer eller mindre håriga, undant. S.

depressa).

815 S. Caprea L. knoppar glatta, stiplvr njurlika, blad ovala, på öfre si-

dan slutligen glatta, under gråludna. |) April, Maj. Träd med van-

ligen glatta griiUgula qvistar, blad något vågiga tandade eller helbräd-

dade, $ hiingen tjocka nästan äggformiga (i blommande tillstånd), van-

ligen oskaftado och utvecklande sig före bladen, de nedersta blommorna
i cT liängena först utslående, hängefjäll svarta, fruktskaft 4—6 gånger

längre än honungsfjället, frukt konisk förlänod silkesluden: Sr. Sälcj,

Sk. Sall.

Förek. allmänt i skogstrakter.

816 S. ciiierea L. knoppar gråhidna, stipkr njurlika, blad afiånga—om-
vändt äggrunda, på, öfre sidan småludna, under vanligen gråludna
och nätådriga. "b April, Maj. Hög buske med upprätta tjocka, grå-

ludna grenar, l)lad vanligen med rak spets, på undre sidan nätådriga,

glest sraäsågaäo, $ hängen cylindriska oskaftade, utvecklande sig före

bladen, de (>fre blommorna i J' hängena först utslående, hängefjäll

svarta, frukt konisk förlängd silkesluden, med skaft ungefår 4 gånger
längre iin honuugsijället.

Förek. allmiint på fuktiga ställen i skogstrakter.

817 S. aurita L. knoppar glatta, stiplcr njurlika, blad omvändt äggrunda,
på båda .ndor småludna, under nätådriga, med tillbakaböjd s2)ets. t>

April, Maj. Mindre buske med utspärrade spädare, än glatta än små-
ludna grenar, blad tydligt sågade, stipler talrika tandade, ^ hängen
tydligare skaffade af slutligen bladiga skaft, smalare än hos föreg. och
utvecklande sig före bladen, hängefjäll ljusbruna, frukt smalare än hos

föreg. silkesluden eller stundom glatt, med skaft 3— 4 gånger längre

än honungsfjället, de nedersta blommorna i J* hängena först utveck-

lande sig.

* ambigua Ehrh. mindre bu.ske med små, på undre eller båda sidorna
gråludna blad. S. ambigua Hn. Skand. Fl.

Förek. allmänt såväl i skogsängar som på fuktiga betesmarker; * ambigua
sällsynt, t. ex. vid Köpingeåns utlopp.

818 S. incubacea L. knoppar glatta, stipler äggrunda, blad afiånga— lan-

settlika, på öfre sidan slutligen nästan glatta, under gråhidna nätå-
driga. t) A]iril, Maj. Liten buske med vanligen nedliggande grenar
(och då med växtsätt och utseende af <S'. repens), stipler små, stundom
felande, blad stundom smala, omvändt äggrunda trubbiga eller med
tillbakaböjd spets, helbräddade eller glest tandade, $ hängen kort skaf-

fade, utvecklande sig före bladen, frukt kortare skaftad än hos föreg.,

kort äggformig. S. ambigua Hn. Skand. Fl.

Förek. sällsynt i kärr och torfmossar i norra delen, t. ex. \'id Kulla pä
Kullaberg, Bosenhult, Kjellstorp Eörja s:n (Dr. P. Olsson), äfven upp-
gifven f(jr Blinkarp och Rökaholm.

819 S, depressa L. stipler njurlika. blad ovala, .<ilutligen på båda sidor

merendels glatta och jemna, pä undre sidan blågröna. "^ April, Maj.

10*
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Liten nedliggande buske, i växtsätt något liknande S. ripens, men mot
norden högre och frodigare, med späda glatta grenar, blad helbra d-

dade eller stundom glest tandade, i början ludna och skrynkliga, men
mycket snart glatta släta (hos den Skånska formen: hicolor), $ hängcn
längre skaftade än hos de öfriga i denna afdelning med bladiga skaft,

temligen glesblommiga, frukt konisk förlängd med skaft 4— 5 gånger
längre än honungsfjället.

,

Förek. sällsynt på fuktiga ängar, t. ex. vid Asum, Uyerup, kring Helgeå.

b — Stift förlänc/dt (längre än märkena), blad på öfre sidan vpphöjdt

nerrirja, slutligen glatta.

820 S. hastata L. stipler hälft JijertUka, blad äggrunda sågade, på undre
sidan blågrå vätådriga, ej svartnande vid torkning, hängen skaftade

af bladiga skaft, hängefjäll nästan gula. |> Maj, Juni. Den i Skåne
och södra Sverige förekommande formen (gothica) är mindre med tjoc-

kare, mera upphöjdt nerviga, djupare sågade och vid basen mer eller

mindre hjertlika blad, stipler stora sågade talrika, hängen kortare skaf-

tade, utvecklande sig samtidigt med bladen, ståndarknappar i b('>rjan

röda, frukt långt sylspetsad glatt med skaft dul)belt längre än honungs-
fjället.

_

"„
^

Förek. temligen sällsynt i torfmossar och kärr, t. ex. vid Asum, Ugeriip,

Annelöf, Refvinge, Barrehy, Björka Kropps s:n (Stud. (_'. .1. Ilultberg),

Kulla-Gunnarstorp pä den sandiga hafsstranden m. fl. st.

821 S. nigricans Sm. stipler hälft hjertlika med rak spets, blad aflångt

äggrunda sågade, på undre sidan blågrå, lätt svartnande rid torkning,

$ hängen nästan oskaftade, hängefjäll svartbriina. "^ Maj. Högre
buske eller tillochmed litet träd med de yngre grenarn(> i början grå-

ludna, blad ofta något vågiga niörkgröna, i början håriga, på undre si-

dan föga nätådriga och beströdda med små hvita punkter, stipler min-

dre än hos föreg. glest tandade, hängen utvecklande sig före eller sam-

tidigt med bladen, ståndarknappar gröuljruna, frukt mycket långt syl-

spetsad med skaft 3—4 gånger längre än homingsijället och mera ut-

draget stift än hos föireg.

Förek. på fuktiga ställen i norra och mellersta Skånes skogstrakter, t. ex.

i nordöstra (JUlen kring Helgeå, Askaröd Westerstads sm (Dr. L. Holm-
ström), Hesslunda m. fl. st.

c — Stift kort, blad, åtminstone i början, silkesludna, på öfre sidmt upp-

höjdt nerviga.

822 S. repiens L. blad ovala— lan settlika med tillhakavikna kanter, § hän-
gen korta, aflångt cylindriska, fruktskaft 2— 3 gånger längre än ho-

nungsfjället, t) April, Maj. Liten buske med nedliggande eller upp-
stigande grenar, stipler lansettlika, lilad trub})ig!i eller spetsiga med
nedböjd spets, glatta och på undre sidan blågrå eller silkesludna, hel-

bräddade eller glest tandade, hängeijäll brunaktiga, frukt glatt eller sil-

kesluden med 2-klufna, vanligen gulgWina märken.
Var. argentea Sm. blad rundade jemte årsgrenarne silfrerglänsande

ludna.

Förek. allmänt på magra ängar och fuktiga betesmarker; t>or. argentea

på sandiga hafsstränder, t. ex. vid Nifbrohusen, Sandhammar, Ynqf^jö

m. fl. st.

823 S. rosmarinifolia L. blad sinalt lansettlika spetsiga med rak spets och

platta kanter, $ hängen rundade, fruktskaft 2 -3 gånger längre än
honmig.tfjället. t> Maj. Liten nedliggande buske med späda vidjelika,

uppstigande grenar, stipler lansettlika, blad långt spetsade, mot båda
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ändar afsmalnande, under silkesludna, på öfre sidan nästan glatta eller

gråludna, hängefjäll svartaktiga, frukt silkesluden med 2-klufna röda

märken.
Förek. sällsynt i torfmossar, t. ex. vid Eunlätt i Tutaremossen, Andra-

rtim, Yngsjö?

824 S. anyustifolia Widf. hlad jemnhredt lansettJilca med ttllhalavikna kan-

ter och rak ajyets, $ hängen kort cylindriska, fruktskaft foga längre

än honungsfjäUet. t> April. Högre buske än föreg. med uppstigande,

i början gråludna grenar, stipler lansetllika, blad liknande dem af 8.

viminulis men kortare, ofta på båda sidor silkeshåriga, ofvan föga ner-

viga, hängefjäll svarta, hängen kort skaftade med silkeshåriga frukter,

märken gulgröna.

Förek. sällsynt på sandiga hafssträuder vid Köpingeåns utlopp, i sällskap

med S. viminalis och repens och sannolikt hybrid af dessa.

9 8 Fam. CO]%TFK»JE Jxiss.

351. PINUS L.

825 P. sylvestris L. barr halftrinda fleråriga, parvisa och vid basen om-
slutna af knoppfjäll, ^ blommor tätt samlade, kotten äggrundt kägel-

lik af i spetsen tjockare, vedartade fjäll. 1>Maj. Högt träd med hvälfd

krona och blågröna långa barr, som äro parvisa på korta förkrympta gre-

nar, ^ blommor i gula hängen, hvilkas axel i spetsen slutligen utväxer till

bladbärande gren, kotte i början purpurröd, slutligen gråbrun och ned-

åtböjd, med nästan alldeles försvinnande skärmfjäll, kottfjäll spadlika,

ej aöallande frän kottens axel, frön först i andra året mognande, med
slutligen aftallande vingkant, som är 3 gånger längre än sjelfva fröet,

hjertblad 6—7: Sv. Tall.

Förek. allmänt i norra delen, bildande stora skogar, samt allmänt sådd på
sandlält i mellersta och östra Skåne.

826 P. Abies L. barr fleråriga 4 kantiga strödda, $ blommor ensamma,
kotten långsträckt cylindrisk med läderartade, i spetsen tunna fjäll.

^ Maj. Högt träd med pyramidformig krona samt åt sidorna och uppåt
vända, gröna korta barr, ^ blommor kort skaftade ensamma från si-

dorna och spetsarne af grenarne, gröngula med purpurröda knappband,
kottar i grenspetsarne, i början purpurröda, slutligen gulbruna glän-

sande och hängande, skärmfjäll qvarsittande, kortare än de rutformiga,

i främre ändan naggade, qvarsittande kottfjällen, frön redan första året

mognande, hälften kortare än den qvarsittande vingkanten, hjertblad
8—9: So. Gran.

Förek. temligeu allmänt i samma trakter som föreg. och bildar t. ex. vid

Ulfshult Örkeneds s:n milslånga skogar (Dr. P. Olsson).

827 P. Larix L. barr enåriga olikformigt å-kantiga, strödda på topxigrenar-

ne samt talrika knippvisa på korta sidogrenar, ^ blommor ensamma,
kotten äggrund med, läderartade, i spetsen tunna fjäll, h Maj. Träd
med pyramidfirmig krona, ^ blommor oskaftade från sidorna af gre-

narne, brungula, kottar från greuarnes sidor, röda, slutligen gulbruna,
upprätta, skärmfjäll qvarsittande, långt spetsade, hälften kortare än de
rundade qvarsittande kottfjällen, frön redan första året mognande, 3

gånger kortare än den qvarsittande vingkanten, hjertblad 6-7: Sv.

Lärkträd.
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Förek. temligen allmänt planterad, stundom bildande små skogar, t. ex.

vid Söfdehorg.

352 JUNIPERUS L.

828 J. commnnis L. barr i tretaliga kransar, på öfre sidan med en blå-

grön rärwformig fördjiipmng, under trubbMlude, fleråriga, frxktl-Iot-

formig svart med daggblått öfverdrag. -^ Maj, Juni. Buske eller litet

träd med utstående grenar och blommorna sittande i spetsen af korta
sidogrenar, J" blommor kort skaftade, kortare än skärmfjällen, frukt
kortare än blomstödjebladet, först andra året mognande: So. En.

Förek. allmänt på torra magra betesmarker, backar o. s. v.

353. TAXUS L.

829 T. baccata L. barr med platta kanter, ensamma, riglade åt tvänne
sidor, på öfre sidan mörkgröna glänsande, under ljusare. t> April,

Maj. Träd eller buske med utstående grenar, (^blommor eusanima på
små, med skärmfjäll beklädda grenar frän bladvecken på förra årets gre-

nar, klotrunda, frömanteln vid mognaden röd, blad giftiga: Se. Idgran.

Förek. sällsynt i skogar i norra Skåne, t. ex. nära liösjöholm öster om
Lerkesjön, Björkhults hage (enl. Mag. A. R. Cervin), Nyteboda norr
om Immeln (H:r C. Roth).

«» Fam. CjtlililTRICIII^^K.C: Link.

354. CALLITRICHE L.

f Blad mot basen afsmalnande, i stjelkens sjjets vanligen tufvade i en

rosett, hvarje blomma omgifven af 2 hinnaktiga skärmfjäll.

830 C. verna L. skärmfjäll nästan raka trubbiga, stift upprätta affallan-

de, småfrukter liarvis närmade till hvara^idru, med nästan otydlig

hinnaktig köl. 2). Maj— Sept. Mycket varierande, hela växten blek-

grön, stjelk upprätt, krypande eller flytande, de öfre bladen omväudt
äggrunda—ovala eller jemnbreda, de nedre aflånga tvärhuggna eller

urnupna, stift korta, småfrukter ovala.

Förek. allmänt i vatten och på öfversvämmade ställen vid åar, bäckar,

källor o. s. v.

831 C. stagnalis Scop. blad omvändt äggrunda, skärmfjäll kloUkt krökta,

stift upiprätta qvarsittande, slutligen tillbakaböjda mot frukteru as kan-
ter, småfrukter tydligt vingkantade, korsvis ställda. T\. Maj -Sept.
Ört ljusgrön, blad 3— 5-nerviga, skärmfjäll vid midten bredast, stift

långa, småfrukter större än hos de öfriga arterna, kretsrunda åtskilda.

Förek. i vatten, t. ex. vid Lund, Lomma, Axelvåld, Broby (Apoth. C. O.

Hamnström), sannolikt temligen allmänt öfver hela provinsen.

* C. platycarpa Kilts. de nedre bladen smala jemnbreda, skärmfjäll mot
spetsen något bredare, småfrukter parvis närmade, för äfrigt som
föreg.

Förek. i vatten och uppgifves äfven för Skåne, ehuru författaren ej kän-

ner några växeställen för densamma.

832 C. hamulata Kiitz. de nedre bladen smala jemnbreda, skärmfjäll klo-

lika, stift utspärrade qvarsittande, slutligen nedböjda mot frukternas

sidor, småfrukter bredt vingkantade, korsvis ställda. 4 Maj- Sept.
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Ljusgrön, de öfre bladen omvändt äggrunda eller jemnbreda, skärm-
Ijäll mot spetsen atsmalnande.

Förek. sällsynt i vatten, t. ex. i Vikenaryds mosse vid Kullen, Gladsax
hallar i källor (Stud. A. Falck).

ff Blad långt afsmalnande från den bredare husen, alla strödda, skärm-

fjäll O.

833 C. aiitumnalis L. blad smala nertnga, i spetsen urniipna, stift snart
affallande, småfrukter bred t vingkantade, korsvis ställda. % Juli—
Sept. Ört mörkgrön nedsänkt i vattnet, upprätt, frukter kretsrunda.

Förek. här och der i åar och dammar, t. ex. vid Malmö, i Höjeå såsom
vid Höjebro och Lomma m. fl. st., i Löddeström vid Örtofta, Böös-
möllan m. fl. st., i Gudmundtorps å, Krageholm i dammar, Almö
Qviinge s:n och Hörja (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

SO Fam. CKRATOPHYr^IiK^li: DC.

355. CERATOPHYLLUM L.

834 C. demersum L. blad 1—2 gånger gaffeldelta i trådlika tandade flikar,

frakt med tvänne tillbakahöjda taggar vid basen, stift utväxande till

en tagg, längre än frukten. 2j Juli— Sept. Ört mörkgrön med bladen
delta i 2— 4 tandade flikar.

Förek. ej sällsynt i åar, gropar och dammar i södra och vestra Skåne.

835 C. submersum L. blad 3 gånger gaffeldelta i hårfina, tandade flikar,

frukt vid basen oväpnad med stift kortare än frukten. % Juli— Sept.
Ljusgrön ört med längre och mera findelta blad, som äro delta i 5—8
föga tandade flikar.

Förek. temligen sällsjTit i åar och grafvar i vesti'a delen, t. ex. vid Lands-
krona, Röstånga och Billinge (enl. N. Lilja), Lund, Dalköpinge, Vem-
menhögs å m. fl. st.

91 Fam. OllCHIDICJG Juss.

356. ORCHIS i.

f De fem öfre kalkbladen hjelmlikt hopslutna.

836 O. militaris L. skärmblad flera gånger kortare än fruktämnet, de öfre
kalkbladen spetsiga, läppen 3-delt med sidoflikarne mycket mindre än
den 2-klufna mellanfliken. % Juni, Juli. Temligen hög växt med ägg-
formiga hela stamknölar och breda aflånga, ofläckade blad och ägg-
runda skärmblad, ax tätblommigt af stora sköna blommor, de öfre kalk-
bladen blekröda, på yttre sidan askgrå, läppen röd fläckig, dess sidofli-

kar smala aflånga, mellanfliken med smal jemnbred bas tvärt utbredd
i en tvåklufven skifva, som har ett tandlikt utskott mellan flikarne,

sporren något krökt nedåtböjd, af fruktämnets halfva längd.
,

Förek. här och der på fuktiga ängar i östra delen, t. ex. vid Ärup, Bec-
kaskog, Fjelkinge, Lillö, Ignaberga, mellan V. Vram och Nöbelöf,
Lyngsjö, Torbro mölla (Stud. A Olsson), Degeberga (Dr. P. Olsson),
Vidtsköfle, mellan Brösarp och Andrarum, Brösarp m. fl. st.
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837 O. usUilata L. skärmhlad föga kortare än fruktämnet, de öfre kalk-

bluclen trubbiga, läppen 3-delt med sidojiikarne mycket mindre än den
2-klvfna viellanfliken. % Jmii, Juli. Lägre och spädare äu föreg.

med smalare atlånga Jjlad, stamknölar hela rundade, skärmblad liiun-

aktiga lansettlika, ax tätbloinmigt al' före utslagningen svartröda, små
blommor, läppens mellanflik med smal aflång bas tvådelt, ofta med ett

litet tandlikt bihang mellan flikarne, sporren rak nedätbiijd, 3-4 gån-

ger kortare än fruktämnet, kalk på insidan Ijusi-öd med mörkare pric-

kar, på utsidan mörkröd.
Förek. bär oeh der på torra ängar, backar o. s. v. i hela södra och mel-

lersta Skåne, t. ex. vid Arup, mellan Magiehem och Tirösurp, E.speröd,

Mörum, Söfvestad, mellan £jkeröd. och Ramsåiia (Dr. P. Olsson), t^jö-

rup, Villie, Trelleborg, Fru Alstad, Blentarj), Romeleklint, Brandsta-
holm, Skartofta (H:r C. Roth), Fogelsång, Kärrbg, Hillesbory, Wall-
åkra, Helsingborg m. fl. st.

838 O. Morio L. skärmblad af fruktämnets längd, de ofre kalkbladen trub-

biga, läppen 3-klufven af lika stora, nästan likformiga rundade Jlikar.

T\ Maj, Juni. Vanligen gröfre än föreg., stamknölar rundade hela, blad

aflånga, de nedre utstående, närmade till hvarandra, de öfre upprätta,

slidlika stjelkomfattande, ax glesblommigt af stora blomnmr, skärmlilad

lansettlika färgade, de nedre 3— 5-, de öfre 1-nerviga, de öfre kalkbla-

den vaidigen purpurröda med gröna ådror, läppen röd med mörkare
fläckar, sällan hvit, dess sidotlikar småtandade, sporren nästan rak fiiga

kortare än fruktämnet, horizontalt utstående eller uppåt rigtad.

Förek. temligen allmänt pä fuktiga betesmarker och ängar, med undantag

af furubygden.

ff Två af de öfre kalkbladen slutligen utstående eller tillbakabujda.

a — Stamknölar hela.

839 O. mascula L. skärmblad af fruktämnets längd, de öfre kalkbladen

spetsiga, läppen grundt 3-klufven af föga olikstora, taudade Jlikar. "2).

Maj, Juni. Högre och gröfre än föreg. med aflånga stamknölar, blad

aflånga, stundom fläckiga, de nedre utstående och närmade till hvaran-

dra, det öfversta slidlikt, ax rikblommigt, nästan cylindriskt, af stoi'a

violettröda, inuti blekare och rödfläekiga blommor, skärmblad färgade,

1-nerviga, läyjpens njellanflik vanligen urnupen, sporren af fruktämnets

längd uppåtrigtad och slutligen rak.

Förek. allmänt i skogar och busksnår, men saknas i furubygden.

b — Stamknölar i spetsen grvndt klufna, aflånga.

840 O. sambucina L. skärmblad mycket längre än fruktämnet, de öfre kalk-

bladen trubbiga, läppen naggad, vanligen tydligt 3-klufven med mindre

mellanflik. % Maj, Juni. Låg växt med aflånga, i spetsen 2 -3-klufha

stamknölar, blad ofläckade aflånga, ax kort tätblonnuigt af stora pur-

purröda, inuti gula och rödfläekiga, eller gulhvita, inuti rödfläekiga

blommor, skärmblad nästan jemn])reda, de nedie mångncrviga, uågot

örtartade, sporren af fruktämnets längd, rak nedåt rigtad.

Förek. sällsynt på betesmarker och torra ängar, t. ex. pä Kungsmarken
nära Lund, Engelholm, Arup.

c — Stamknölar djupt handdelta, plattade.

841 O. maculata L. stjelk tät O—lO-bladig, blad frim smalare bas oflångt

lansettlika, de )iedre skärmbladen af fruktämnets längd, de öfre kor-

tare. % Juni, Juli. Blad vanligen bredast ofvan midteii, de öfversta

ej nående till blommorna, oftast bruufläckiga, ax tätblommigt, i början
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< pyranndfonnigt slutligen cylindriskt, skärmblad grima nätådriga, blom-

mor blekröda, med mörkare streck och fläckar på insidan, sporre ned-

åtrigtad af fruktänmets längd eller något kortare, läppen grundt 3-flikig

med liten mellanflik.

Förek. allmänt i skogai-, ])ä ))etesmarker o. s. v.

842 O. latifoNa L. stJclJc ihålig 4-0 hlodiy, blad uUtående, från smalare

las afiåvgt ("Kjgrvnda, vid midten bredast, i spetsen platta, de neder-

sta slcnrmhjaden lärajre än bloiirviorna, de öfre kortare, ax rikblom-

migt. '4 Juni, .Juli. Hnfvudformen är lågväxt med breda ofta brun-

fläckiga lilad, det (">lvers(a bladet nående up]) till det cylindriska axet,

sporre nedåtl)(")jd kortare än fruktänmet, läppen grundt 3-flikig med
liten mellanflik, blonnnor r<ida, \)k insidan ljusare med mörka fläckar.

Var. elatiur, stjeJk högre, blad smalare ej vnende upp till axet.

Förek. sällsynt ]vd fuktiga ängar, t. ex. vid Brobg nära Kreugerslund
(Apoth. C. O. Haninström); rar. clatior vid liamstorp.

843 O. Traunsteineri Saut. stjelk ihålig 4—6-bIadig, blad något utstående,

från basen småningom afsmalnande, smala jemnhredt lansettlika, i

spetsen platta, de nedersta skärmbladen längre än blommorna, de öfre

kortare, ax fåblommigt. % Juni, Juli. Spenslig växt med smalare

knappt till det glesblommiga axet nående blad, sporren nedåtvänd kor-

tare än fruktämnet, läppen naggad, sällan tydligt 3-klufven, blommor
röda, inuti med mörkare fläckar.

Förek. sällsynt pä ängar mellan Fkeröd och Uamsåsa samt vid Böddinge
(Dr. P. Olsson).

844 O. angustifolia Wvmm. stjelk ihålig 4—6-bladig, blad upprätta, från
basen småningom afsmalnande uflångt lansettlika, i spetsen huflikt

sammandragna, alla skärmbladen, längre än blommorna, ax rikblom-

viigt. '4 Juni, Juli. Till alla delar gröfre än föreg. med bredare samt

mot spetsen mera långt afsmalnande blad, s(jm nä upj) till det cylin-

driska tätblonmiiga axet, sporren och läppen som föreg., blommor röda

med mörkare fläckar på insidan.

Förek. allmänt pä fuktiga ängar.

357. GYMNADENIA B. Br.

845 G. Conopsea Br. sporren nära dubbelt längre än frtfktämnet, franiåt-

böjd spetsig. T\. Juni, Juli. Stamknölar i spetsen handklufna, de nedre
bladen jemubredt afiånga, de öfre jemnbredt lansettlika, ax tätblom-

migt, skärmblad längre än fruktämnet, de båda yttre kalkbk.deu utstå-

ende, läppen 3-klufven med breda rundade flikar, blommor mörkt pur-

purröda.

Var. denaifora Wg. blad bredare, ax mycket tätblommigt.

Förek. temligen allmänt på torra skogsängar.

846 (t. albida Bich. sporren S gånger kortare un fruktämnet, trubbig ned-

åtböjd, nästan rak. TJ. Jub, gulhv. 1)lr. Stamknölar till basen delade

i grofva trådar, de nedre bladen aflånga—omvändt äggnmda, de öfre

aflångt lansettlika, skärmblad af fruktämnets längd, de öfre kalkbladen
hjehnlikt hopslutna, trubbiga, läjipen djupt delad i aflångt lansettlika

flikar, den mellersta fliken något längre och bredare.

Förek. här och der på magra ängar och betesmarker, t. ex. i Böke s:n,

Wärsjö (Stud. J. Jönsson), Bruniiby, Magrethetorp, mellan IStockliulm

och Ubbarp Berstor})^ s:n flerestädes samt i Scarfcarebovång Biseberga
.s:n (Stud. Nerius), Ask, Bamstorp, Fastorps skog Bosarps s:n (Stud.

B. Cöster), Höör flerestädes (Dr. S. Berggren), Asmundtorp Näs s:n,

mellan Saxtorp och Alstorp, Kungsmarken vid Beften, Ärrie
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(enl. Cand. O. Nordstedt), Asa skog Westerstaäs s:n (Dr. L. Holm-
ström), Branclstaholni (H:r C. Roth), TunhyJiolm, Esperöd, Christi-

avstad m. fl. st.

358. COELOGLOSSUM Hn.

847 C. mride Hn. de öfre Jcalkbladen Jijelmlikt liopslutna, sporren mycket
kort, punglik. % Juni, Juli, gulgi'. blr. Stamknölar handdelta, vanligen

2-delta, stjelk 2—4-bladig, blad onivändt äggrunda—lausettlika, skärm-
blad längre än blommorna, ax vanligen fåblomstrigt, sidokalkbladen

spetsiga, läppens mellanflik vanligen betydligt mindre än sidoflikarne.

Förek. temligvn sällsynt på ängar, t. ex. vid Hilleshory, mellan Dalby och

Söstori), Jikahcrsjö (Dr. A. Winslow), Öfvedskloster , Svarte, Herrestads
mosse, Artip, Ahy m. fl. st.

359. PLATANTHERA Bicli.

848 P. hifolia JRich. knappens rum parallela. % Juni, Juli, hv. blr. Stam-
knölar odclta, nedåt afsmalnande, stjelk nedtill bärande 2 närsittande

lansettlika—omvändt äggrunda blad, de öfriga stjelkbladen föga utveck-
lade slidlika, ax temligen tätblommigt, sporren mycket längre än frukt-

ämnet, vanligen trådlik spetsig, de sterila ståndarknapparne något njur-

formiga, märkets kant tjock uppsvälld, blommor välluktande.

Förek. allmänt på skogsbackar, betesmarker o. s. v.

849 P. chlorantha Cnst. knappens rum i spetsen närmade hvarandra. Tj.

Juni, Juli, grönhv. blr. Ijik föreg., men vanligen större, mera bred-

bladig samt med större glesare och mera grönaktiga blommor, sporren

vanligen nedåt vidgad, något plattad samt ti'ubbig, de sterila ståndar-

knapparne omvändt äggrunda, märke större med smalare kant, blom-
mor nästan luktlösa.

Förek. här och der i skogar och skogsängar, t. ex. i l^erstorj^s och an-

gränsande socknar (8tud. Nerius), Wanås park (Apoth. C. O. Hamn-
ström), Fsperöd, Svinaherga Mellhy s:n, Ekeröd (Dr. P. Olsson), kring

Ystad, Sjöbo ora, Dalby hästhage, Gudmundtorp, Höör i skogarne

flerestädes (Stud. C. J. Boström), Kulla vång vid Kullen m. fl. st.

360. OPHRYS L.

850 O. myodes L. de 3 yttre kalJcbladen gröna, läppen 3-khifven med de

smala framätrigtade sidoflikarne betydligt mindre än den 2-klufna

mellanfliken. 2|. Juni, Juli. Qvartershög ända till fotshög, vid torkning

svartnande växt, stamknölar hela rundade, de nedre stjelkbladen om-
vändt äggrunda, de öfre aflångt lansettlika, ax glest fåblommigt, skärm-

blad längre än fruktämnet, de öfre kalkbladen utstående, de inre bruna
småludna, läi)pen med en glatt blåaktig fläck ])å midten.

Förek. sällsynt pä fuktiga ängar, t. ex. vid Knislinge mölla (Dr. P. Ols-

son), Vidriksberg, Lefrasjön på vestra sidan, Arup, Vidtsköfie, Kra-
geholm, Tulesbo, Svaneholm, Éoslätt m. fl. st.

361. HERMINIUM L.

851 H. Monorchts Br. läppen 3-delt med smala jenmbreda flikar, den mel-

lersta längst. '2j. Juni, Juli, gröng. blr. Temligen liten växt med run-

dade odelta stamknölar, de under året utvecklade 1-2, långt skaftade

och vid blomningen föga utvecklade, stjelkl)lad 2—3, ovala • aflångt

lansettlika, de 2 nedre tätt närmade, blommor små i långa tätblommiga

ax, de 3 yttre kalkbladen bredare och kortare än de 2 inre.

Förek. ej sällsynt på något fuktiga betesmarker, t. ex. vid Sissebäck (Dr.

P. Olsson), Vejlesjön, Lefrasjön (Dr. S, Berggren), Eåbelöfs stumpe,



Beckaskog, Nosahyfält (Dr. P. Olsson), mellan Vä och Mansdala, mel-
lan Furuhoda och Ync/sjö, Espcröd, Sandby moase Borrehy ii:n (D:r

P. Olsson), Kåseherya, Jlöye.stad, Krayehulm, Beneatad, Ö. Tor}}, Haf-
yård, Lcmmeströ, Skräfiiuge (Dr. B. iMwågven), Malmö, Alnarji, Lund,
Foyelfiåny, Lackulänge, Kärrhy, L^isaklämman, Kleme)istorp (H:r C.

Roth), Söderriddiiiye, Norrviddinge, V. Karoly, Saxtorps 't)iossar,Blin-

karp, Ramstorp, Ask, St. Hjnrtaröd, Knllcn ni. fl. st.

362. GOODYERA B. Br.

852 G. repens Br. stjclk opptill glandtlhårig, blad samlade vid basen, ägg-
runda skaffade af sUdlika skaft, ax ensidigt. % Juli, Aug. Rotstock
grenij^- krypande bland mossa, stjelk upptill endast beklädd af slidlika

blad, de nedre utvecklade bladen slutligen tydligt nätådriga, skärmblad
längre än tVuktämnet, de yttre kalkbladen småludna och glaudelhåriga,

sidokalkbladen utstående, läppen hel afsmalnande i en utdragen spets,

kalk på yiire sidan grönaktig, på inre hvit.

Furek. sällsynt j norra Skånes furuskogar, t. ex. nära Fngelholm (Stud.

J.Jönsson), Örkened, Fagerhxlt, Verum, Visseltofta, Friggat<ftaBroby
s:n (Apoth. C. O. Hamnström).

363. CEPHALANTHERA Bich.

853 C. ensifolia Bich. skärmblad kortare än det glatta fruktämnet. Il-

Juni, Juli, hv. sällan r. blr. läppen på insidan i spetsen med en gul

fläck. Fotshög glatt ört, blad lansettlika, stundom nående upp öfver

axet, de yttre kalkbladen spetsiga, de inre trubbiga, läppen kort, 3-kluf-

ven med mera bred än lång samt trubbig mellanflik.

Förek. sällsynt i skogar, t. ex. i Böddingedalen, vid Hafgård, äfven upp-
glfven för Kullaherg, men ej återfunnen i sednare tider.

364. EPIPACTIS Crtz.

854 E. palustris Cr. tappen af de öfriga kalkbladens längd, dess yttre del

rundad trubbig, krusigt naggad. % Juli, Aug. Frän en half fot ända
till två fot hög glatt, upptill glandelhärig växt, stjelk nedtill utveck-

lande grenskott, blad äggrunda— lansettlika, blommor i ensidig klase

skaftade lutande, de yttre kalkbladen äggruudt lansettlika, på yttre sidan

gröna, på inre brunaktiga, de inre hvita rödstrimmiga, fruktämne af-

långt, glandelhårigt, mot basen föga afsmalnande.

Förek. ej sällsynt på fuktiga skogsängar, torfmossar o. s. v., t. ex. vid

Engelholm, Förslöfs s:n i HåJe mosse (Stud. J. Jönsson), Kvllen, Barn-
lösa, (H:r C. Roth), Ällerum, VaJlåkra, mellan Saxtorp och Alstorp

,

Ask, St. Hjortaröd, Bökaholm, Ramstorp, BUnkarp, Höör (Dr. S.

Berggren), Grytinge, V. Karaby, Kefinge, Lund, Fogelsång, Roslätt,

Klågerup, Vasaliolm, Öfvedsklostcr, Tågrå, Högestad, Benestad, Wem-
merlöf, Brösarp, Yngsjö mosse, Lefrasjön, Vejlesjön och Balsberg
(Dr. P. Olsson), Trolle-Ljitngby , Sissebäck (Dr. P. Olsson), Broby s:n

flerestädes (Apoth. C. O. Hamnströni) m. fl. st.

855 E. latifolia Sw. läppen kortare än de öfriga kalkbladen, dess yttre

del rundad med kort tillbakaböjd .spets. % Juli, Aug. Växt 1—2 fot

hög, stjelk utan grenskott vid basen, upptill smäluden, blad bredt ägg-
runda, blommor i allsidig klase, utstående, de yttre kalkbladen gi-öna

med rödaktig anstrykning, de inre röda, fruktämne omvändt äggrundt,
nästan glatt.

Förek. temligen sällsynt i skogar och mossar, t. ex. vid Rögla, Ramlösa,
Wallåkra, GUimslöf, Zireköpinge, Stehag, Dalby hästhage (ihv C. 'Raih),

Roslätt, Lindhohncn, Gillesgrufcan, Ruskav, Krageholm, Vidtsköfie
nära stora drifvan ra. fl. st.
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i', atrorubens Hoffm. som i Hartmans Flora uppgifves vara fuunen vid
TruUeJwhii , förekommer, så vidt förf. vet, ej i Skåne.

365. LISTERA B. Br.

856 L. ovata Br. stjelkhUid 2 motsatta, hredt ovala, läppen 2-delt med
jevmbreda truhhiya flikar. T\. Juni, Juli. Växt ända till 2 fot hög,
u])pti]l sniåluden, klase tätblommig förlängd, de yttre kalkbladen ägg-
rundt lansettlika jemte de 2 inre smala jemnbreda kalkl)]aden gröna och
hjelmlikt hopslutna, lii])]ien fleia gånger längre än de öfriga kalkbla-

den, med nästan parallela Hikar, gulaktig.

Förek. allmänt i fuktiga löfskogar.

857 Ij. cordata Br. stjelkhlad 2 viotsuttu, hjcrtUka, läppen 3-delt medför-
längd, i två sylliJia flikar delad mcUanflik. 'Ij. Juni, Juli. Mycket min-
dre och spädare än föreg., knappt (jvartershög, ghitt, klase kort gles-

bloramig, de öfre kalkbladen utstående, de 3 yttre kalkbladen gi-öna,

jemnbreda trubbiga, de 2 inre betydligt kortare jemte lappen brunroda,
läppens sidoflikar nära mcllanfiikens bas, mycket små upprätta.

Förek. i barrskogar på fuktiga ställen här och der i norra Skåne, fast öf-

verallt sparsam, t. ex. vid Iglasjön Furslöfs s:n (Stud. J. Jönsson), Ör-
kelljimga, Bokeslimd (Stud. C. J. Boström) samt J^li^f/oryf? (Dr. S. Berg-
gren) Höörs s:n, Bäringe Billinge s.-n, Verum, Lunnom Broby s:n

(Apoth. C. O. Hanmstrr)ni), Näsvm m. fl. st.

366. NEOTTIA L.

858 N. nidus avis Mich. de öfre kalkbladen lika långa, trubbiga, läppen
utdragen, 2-klufven i tunglika flikar. 0, 2|. Juni, Juli. Fotahög
eller ännu högre, brungul glatt växt, birötter tätt hopknippade, stjelk

enkel tjällbeklädd, klase tätliloramig, skärmblad kortare än det omväudt
äggrunda fruktämnet, de öfre kalkbladen något hjelmlikt hopslutna;
liknar till utseendet en parasitväxt.

Förek. här och der i skogar, t. ex. på Hallandsås, Kullen, Björneknlla,
Vitseröd, Bäringe, Bamstorp, Skäralid, Stehag, Marianenlund nära
Gudmundtorp, Klemenstorp (H:r C. Roth), Beften, Dalby hästhage,
Alnarp, Kärrby, Vasaholm, Öfvedskloster, Oppma, Börringe, Lind-
holmen (H:r C. Roth), Sjöbo, Söfdeborg, Baldringe, Möddingedalen,
Fsperöd m. fl. st.

367. EPIPOGIUM Gmel.

859 E. ujjhylium Stv. de öfre kalkbladen smala aiiånga, nästan lika långa,

läppen 3-flikig med stor, nästan trekantig »leliuitfiik. 0, % Juli.

Qvartershög eller ända till fotshiig, glatt genomskinlig gulhvit växt med
grenig korallformig rotstock utan rötter, blomstänglar slidbcklädda, kla-

sen fåblomstrig al stora hängande, gulaktiga och rödstrimmiga blommor,
sporren kort trubbig.

Förek. mycket sällsynt, ej hvarje år framkommande, i fuktiga bokskogar,

t. ex. vid Lindved, Oppmianna s:n vid Bokenäset.

368. STURMIA Beich.

860 S. Loeselii Beich. stängel 3-kantig, blad ovala lansettlika, läppen ej

längre än de öfriga kalkbladen. T\ Juni, Juli, grting. blr. I början

ett par tum, slutligen (|vartcrsh("ig växt, stjelk nedtill uppsvälld till en
med slidor beklädd km')], stjelk))]ad 2 gulgröna glänsande, klase fåblom-

strig, läp[) aflång trubbig, naggad, bredare än de öfriga kalkbladen, af

hvilka de yttre äro smala aflånga, de inre trådlika.

Förek. sällsynt i kalkkärr såväl i nordöstra delen, t. ex. vid östra sidan
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af Vejlefjön och vid Lefmsjöii, som i vestra delen, t. ex. vid Saxtorp
(Stud. B. Cöster), mellan Örtofta och Lackalänge i torfmossar, Chri-

fitineberg nära Malmö m. fl. st.

369. MALAXIS Sw.

861 M. palvdosa Sw. stjelJcblad 2-- 3, aflånga—omvändt äggrunda. 2|. Juli,

Aug. gröng. blr. Några tum h(")g växt, med följande års stamkncil sit-

tande högre upp än den, ur hvilken hlomstängelen utvecklats, stängel

mångkantig, endast nedtill bladig, ofta kortare än det utvecklade axet,

skärmblad af fruktämnets liingd, läpp äggrund spetsig, de yttre kalk-

bladen längre än de inre, blad i kanten alstrande tnlrika groddknoppar.
Före!:, sällsynt i mossar och kärr i synnerhet i norra delen, t. ex. vid

Allerum, Hovf, Brönnestad, Bälivge, Blinkarp, Rukaholm, Eslilifor})

Broby s:n (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.; i södra delen sällsynt,

t. ex. vid Bergsjöholm.

370. CORALLORHIZA Hall.

862 0. innatu Br. stängel beklädd af vanligen 3 slidor, läpp ajlåvg, van-
ligen grnndt 3-lclnfi-en. ly Juni. Rotstock grenig korallformig utan
rötter, stängel utan utvecklade blad gulgrön qvartershög, blommor hän-
gande i fåblommigt ax, skärmblad kortare än fruktämnet, de öfre kalk-

bladen spetsiga, vanligen något hopslutna, blommor gröna med hvit

rödprickig läpp.

Förek. sällsynt i skogskärr, t. ex. på Hallandsås, vid Brönnestad, Skä-
ralid, Reften vid Foglahuset (ej återfunnen), Börringc, Boslätt, Ystad
vid Köpingeåns gamla fåra (enl. Lekt. A. L. Grönvall).

sa Fara. tnmVM Jnss.

371. IRIS L.

863 I. Pseudacorns L. hylshlad af blommornas längd, eller längre, de inre
kalkjiikarne mindre än märkena. Tj. Juni, Juli, g. blr. Två—tre fot

hög växt med grenig krypande rotstock, stjelk grenig upprätt af de
svärdlika bladens längd, kalkens pip kortare än fruktämnet, de yttre
kalkflikarne med klon hälften kortare än skifvan, nedtill på insidan
brunstrimmiga, frukt trekantig.

Förek. temligen allmänt vid åar, torfgrafvar o. s. v.

§3 Fam. MAKCISSIIVfCJb: .7'if.<;.<;.

372. NARCISSUS L.

864 N. Pseudonarcis-^Ufi L. ståndare lika långa, kalkblad af det klocklika
bihangets längd. 1]. April, Maj. Blad smala jemnbreda kölade, stängel
enblomstrig, något plattad 2-kantig, kalkens Ijihang i kanten naggadt.

Förek. sällsynt på sidländta ängar i norra Skåne, efter utseendet vild, t.

ex. vid Sandby herregård samt på ängar mellan Sandby och Fjcrlöf
(Dr. P. Olsson), mellan Önestad och Skoglösa, Blinkarp, dessutom fle-

restädes förvildad i gamla trädgårdar.
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373. GALANTnUS L.

865 G. niralis L. blad .smala jeimihreda köladc, stängel erthlomstrig, hylsa

2-deH. 4 Mars, April, hv. blr. Nägra tum hög växt med liikstam,

stängel nedtill 2-bladig, blomma hängande, de j^ttre kalkbladen kupiga,

omvändt äggrunda, de inre omvändt hjertlika, grönstriminiga.

Förek. här och der dels på ängar i närheten af trädgårdar, troligen derifrån

utkommen, dels förvildad i gamla trädgårdar, t. ex. vid Bnsarp, Kn-
lema Röstånga s:n. V. Karahy, Lund, Malmö, Ö. Tor}), Dalköpnige,

Esi)eröd m. fl. st.

<å,Jt Fam. HV»BS«»C;H<&RlUft:y»: Juss.

374. HYDROCHARIS L.

866 H. morsus rance L. blad långt slcaftade, rundade med hjertlilc bas.

1\. Juli, Ang. hv. blr. Stjelk krypande, från lederna utsändande biröt-

ter och flytande blad samt i spetsen knoppbärande grenskott, J' blom-

mor 3 tillriamraans, inneslutna inom 2 hinnaktiga hylsblad, som äro fa-

stade i spetsen af det gemensamma blomskaftet, $ blomma ensam långt

skaftad med ett hylsblad vid bloniskaitetg l>as.

Forell, allmänt i vatten på sumpiga ställen.

375. 8TRATI0TES L.

867 S. aloides L. blad smala nästan jemnbreda Icölade, i kanten taggiga,

$ blommor kort skaftade ensamma eller parvisa, omgifna af 2 örtar-

tade hylsblad. 2j. .Juli, Aug. hv. blr. Ofta nära fotshfig, i ^attnet ned-

sänkt växt, rotstock från bladvecken utsändande långa i spetsen knopp-

bärande gi"enskott, blommor uppskjutande öfver vattenytan, l)lomskaft

plattade.

Förek. här och der på dyiga ställen i åar, torfgrafvar o. s. v., t. ex. vid

Ilvidarp, Lackalä.nge,'Segeå (H:r C. Rotli), Eyltarp, Månstorp, Lind-

holmen, V. Tveet, Äraskoga, Öfoedskloster, Söfdehorg (Dr. P. Olsson),

Yngsjö, Härlöf (Dr. P. Olsson), Christianstad, Beckaskng. Karshohn

m. fl. st.

S& Fam. HfAJAOK^: Link.

376. NAJAS L.

868 N. marina L. blad i kanten rågiga landade, jemnbreda. Q Juli -

Sept. Liten växt med ända nedifrån upi)repadt 2-grenig, upptill stun-

dom glestaggig stjelk, blad parvis närmade med vidgade helbräddade

slidor," stundom tilisammans med det nedersta Idadet på den från bla-

dets vinkel utgående grenen bildande en skenbart 3-talig krans.

Förek. vid hafsstränder dels i hafsvattnet dels i utlopgen af åar sällsynt i

nordöstra delen vid Hclgeåns utlopp.

§« Fam. 1jWt.,lACK JVl Juss.

•in. TULIPA L.

869 T. sylvestris L. kalkblad spetsiga, siåndarsträngar vid busen håriga.

T], Maj, Juni, g. blr. Lökstam omgifven af torra bruna fjäll, stjelk 2—3-
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bladig, enblomstrig, blad 2 3, något blågröna långa, smalt lansettlika,

blomma före blomningen något nedböjd, kalkblad i spetsen något hå-

riga, de jitre innan utslagningen med utböjda spetsar, de inre vid ba-

sen hårbräddade, miirken korta tvnrlmggna.

Förek. ej sällan förvildad från trädgårdar, på vallar, gräsplaner o. s. v.,

t. ex. vid Christianstad, Landslrona, Örtofta, Lund, Knästorp, Mal-
mö m. fl. st.

378. LILIUM L.

870 Ii. Martugon L. kalkblad tillhakartiUade, på insidan håriga. % Juni,

Juli, r. mörkfläckiga blr. Lökstam med gula köttiga tegellagda fläll,

stjelk 1—2 fot hög, nedtill och i spetsen bladlös, blad i 5— 6-taliga

kransar, kort skaftade äggrundt lansettlika, blommor i 3 -10-blommig
klase, hängande.

Förek. här och der för\'ildad från trädgårdar, t. ex. vid Ellinge, Krage-
holm, Marsvinsholm m. fl. st.

379. ALLIUM L.

f De innersta ståndarsträngarne 3-klufna, mellersta jiiken knaj^i^bärande.

871 A. Seorodoprasum L. blad glatta, ståndare ej längre än kalkbladen.
T\. Juni, Juli, mörkr. blr. Lökstam rundad, vid basen med talrika skaf-

tade lökknoppar, stängel ända till 2—3 fot hög, nedtill bladbeklädd,
blad med plattade 2-eggade slidor, långa jemnbreda, i kanten något
sträfva, blomflock med talrika svartrikla lökkuoppnr, omgifvenaf 2 långt
spetsade hylsblad, kalkblad på ryggsidan kölade af en ojemn köl, stän-

darsträngarnes mellanflik hälften kortare än sidoflikarne.

Var. minus, lägre och spädare med smula blad och nästan trinda blad-
slidor.

Förek. ej sällsynt på grusiga ställen i busksnår, t. ex. vid Krappervp,
Helsingborg, Saxtorp, Alstorp, Fogelmng, Hafgärd, Hörte, Charlot-
tenlund. Benestad, Kragcholm, Gladsacc, Fsperöd, Ändrcirum, Mal-
teshohn, Djuröd, Lillö och Lingenäset vid Christian stad, Ähtts, Broby
(Apoth. C. O. Hamnström), Ullstorp Onestads s:n (Dr. P. Olsson)
Äby m. fl. st.; var. miniis sällsynt ^på sandfält, t. ex. vid Falsterbo,
Söfdeborg (H:r C. Roth), Saxtorp, Alstorp m. fl. st.

872 A. arenaritnn L. blad halftrinda, ståndare längre än kalkbladen. 7\.

Juni, Juli, Ijusr. eller hv. blr. Lökstam rundad omgifven af torra, i trådar
slutligen upplösta slidor, stängel ända till 2 fot hög, nedtill bladbeklädd,
blad på öfre sidan fårade med 2-eggade slidor, blomflock fablomstrio-

med lökknoppar, vid basen med ett långspetsadt hylsblad, kalkblad kö-
lade med slät köl, ståndarsträngens mellanflik af sidoflikarnes längd och
längre än den nedre odelta delen af strängen.

Förek. sällsjTit på sandiga åkrar i synnerhet i vestra och sydvestria delen
t. ex. vid Skanör, Falsterbo, Trelleborg, Söfde, Segebro nära Malmö,
Saxtorp, Hallands Väderö på klipporna (PI:r C. Roth) m. fl. st.

ff Alla ståndarsträngarne odelta,

a — Blmnflock med lökknoppar

.

873 A. oleraceum L. ståndare kortare än kalkbladen. % Juli, Ijusr. eller
gulgr. blr. med rödakt. anstrykning. Lökstam rundad med köttiga upp-
svällda fjäll, stängel 1—2 fot hög, nedtill bladbeklädd, blad smala jemn-
breda, nedtill halftrinda och rännformiga, blomflock fåblomstrig, ömgif-
ven af 2 olika långa, långspetsade hylsblad, ståndarsträngar nedtill hop-
vuxna med de kort uddspetsiga kalkbladen.

Var. complanatum Fr. blad något bredare, nästan platta.
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Förrk. allmänt i skogsängar bland buskar ; frtr. Cö»H^;7((«ai»>H. sällsynt bland

hiifvudformen, t. ex. vid Focielsång, Kullen, Ef<per()(l ni. fl. st.

874 A. corivfifvvi L. ståndare, längre än lallMaden. 2j Jnli, Ijusr. blr.

Blad bredare och mera plattade, kalkblad rundadt trubliign eller nfigot

intryckta, för öfrigt som fijreg.

Förel. sällsynt bland buskar, t. ox. vid Lnnd på Hclr/ouahacken, Fofjel-

sång ocli V. Vram.

h — Blnmjiock utan lökknoppar.

1 — Blad smala jemnhreda.

875 A. montaunm Schmidt. blomsJaift jU:ra gånger längre ån hallen, slån-

dare längre än l-allchladen. 1\. ,TuH, Aug. r. blr. Lökstam, genom de

föregående årsstambildningurnes qvarsittande, öfvcrgående till on kry-

pande, i s])etsen af f()ga uppsvällda slidor beklädd rotstock, stängel

upptill kantig, endast vid basen bladbeklädd, blad platt:i, betydligi kor-

tare än stängeln, blomflock omgifven af 2--3 breda trubbiga hinnak-

tiga hylsblad, som äro dublielt kortare än flocken, kalkblad nästan trub-

biga, klocklikt hopslutna; den Skånska formen skiljer sig från den i

Dalsland förekommande genom lägre samt nästan ända nedifrån mera

skarpkantig stängel.

Förelc. sällsynt på torra skogsbackar vid Åltns i Kspet samt liingre upp

utmed Helgeå (Dr. P. Olsson).

876 A. iScJwenuprasnm L. hloinskafi af kalkens längd, ståndare Jcorfare

än kalkhladen. % Juni, Juli, r. blr. Lökstam, på samma sätt som

hos föreg-, bildande en rotstock, stängel trind, endast nedtill omgifven

af blad, blad trinda ihåliga, stundom af stängelns längd, blomflock klot-

formig, omgifven af 2 hinnaktiga breda rundade och uddspetsade hyls-

blad, som äro föga kortare än flocken, kalkblad lansettlika spetsade,

något utböjda i spetsen. Sv. Gräslök.

Förek. allmänt odlad i köksträdgårdar och uppgifves vara vildt växande

på nordöstra kusten mellan Ähits och Blekingska gränsen, men är,

såvidt författaren har sig bekant, på sednare åren ej återfunnen.

^ Blad lanseUUka.

Sn A. nrsinuni L. blad långt skaftade, kalkblad stjernformigt utbredda.

T\. Maj, Jnni, hv. blr. Lökstam aflång, omgifven af en ensam kitttig

slida, som tillhör det utvecklade Idadet, i hvars vinkol följande års, med
et,t utveckladt blad försedda lökknopp sittoi', blad vändande don undre

och miirkare sidan uppåt, den iifre blekare nedåt, stiingel 3-kantig,

blomflock fåblomstrig omgifven af I—3 hiiuiaktiga, snarf aflållande hyls-

blad, kalkblad smalt lansettlika, längre än ståndarni,', frukt 3-kM('»lig.

Förek. här och der i fuktiga lummiga skogar öfver hela provinsen, ined

undantag af furabygden, t. ex. i Kullavång vid Kvllen, Bjersgård,

BilUnge, Fkeröd, Trolleholm, Ramstorp, mellan Stoekaviöllan och Bö-

gcrnp, kring Émgsjön flerestädcs, Binelierna, Skrnbharp Borlunda

's:n. Oppma, Heliestads ora, Hafgård, Lindholmen, Öfredsklosier,

Tolånga, Böddingc, Kragelwhn, Hörte, Ksperöd, Malteshohn, V. Vram,

Fsph^Us lid. Djurröd, Lillö och Lingenä.setv\({ Chri.^ftianstadm.il. f^i.

380. ANTIIERICUM L.

878 A. Liliago L. stjelk enkel, stift bågböjdt uppstigande. >|. Juni, hv.

blr. Fotsh()g växt med nedtill tiifvade gräslika Idad, som äro föga kor-

tare än stjelken, stjelk med ett eller annat föga utveckladt blad, lilommor
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dubbelt större än hos följ. med skärmblad nästan af blomskaftens längd,

kalklilad nästan aflånga med trenne nerver län{?s niidten, frukt äggfor-

mig spetsig.

Förek. siillsynt på sandfälten i ijslrn delen, t. ex. vid Chnbrishamn, Viks

fiskläge och dcrifrån längs stranden till Rörum, Esperöd, Kivik, Bof-
lunrhi, Hörröd, Vidtsköfle, T)cyeher(ja, Borrefstud, mellan MaUe.sholm
och V. Vram m. fl. st.; i mellersta Skåne endast funnen vid Höör
sparsamt på ett enda ställe (fanns enl. Dr. S. Berggren derstädes redan

pä 1830-talet).

879 A. rawosmu L. stjelk grenig, stift rakt. 2| Juli, hv. blr. Nära be-

slägtad med föreg., från hvilken den dessutom skiljer sig genom bla-

den, som vanligen äro betydligt kortare än stjelken, genom skärmbla-
den, som äro flera gånger kortare än blomskaften, genom kortare mot
spetsen mycket bredare kalkblad, klotrund frukt samt senare blom-
ningstid.

Förek. sällsynt på östra Skånes sandfält, der dei\ ej går så långt mot sö-

der, men längie i norr än föreg., t. ex. vid Artip samt deremellan och
Ifretoftd, Oppmotuia, mellan Kiahy ocli KtHkestad, Hinkaby, Ahus,
Yngsjö, Litlö, Lyng.yö (Dr. P. Olsson), mellan Vidtsköfle och Dege-
hcrga, Vidtsköfle, Brösarp m. fl. st.

381. ORNITHOGALUM L.

880 O. mitans L. hlomntor något hävgande i oisidig klase. 2). Maj, blr.

hv., grönakt. på yttre sidan. Fotshög växt med smala jemnbreda, nå-

got rännformiga blad af stängelns höjd, skärmblad längre än blomskaf-
ten, kalkblad aflånga trubliiga, de yttre med en glandellik knöl i spet-

sen, ståndarsträngar breda bladlika, de yttre kortare och smalare, nästan
tvärhuggna eller urnupna, de inre större, i spetsen 2-flikade med knap-
pen fästad mellan flikarnc

Förek. här och der i gamla trädgårdar, t. ex. vid Landskrona , hund, Of-
i^edsklo.itcr, Dciperöd (Dr. P. Olsson), Ljungby, Araslöf, Ifö och Chri-
.^tianstad (Dr. P. Olsson), Maltesholm m. fl. st.

881 O. iimbellatiivi L. blommor upprätta i qvast. 2\. Maj, Juni, blr. hv.,

gi"önakt. på utsidan. Mindre än föreg. med smala jemnbreda rännfor-
miga lilad, som äro längre än blomstängeln, skärmblad kortare än blom-
skaften, kalkblad aflångt lansettlika, ståndarsträngar i spetsen hela.

Förek. här och der förvildad i gamla trädgårdar, t. ex. vid Hvidarp, Lund,
Malmö, Skabersjö, V. Tveet, Ö. Torp), Ystad på en äng. Christianstad
m. fl. st.

382. GAGEA Salisb.

f Blad 2—3 från lökstammen.

882 G. arvensis Schult. kalkblad aflångt lansettlika -spetsiga, på yttre sidan
jemte blomskaft och hylsblad småludna. T\- April, Maj, g. "blr. Lök-
stam inneslutande inom lökfjället tvänne lökknoppar, rotblad 2 smala
jemnbreda rännformiga, blomflock 5— 10-blommig, omgifven af flei'a

hylsblad, af hvilka det nedersta är lansettlikt och vanligen längre än
flocken, men föga större än det närmaste hylsbladet.

Förek. sällsynt på åkrar i närheten af Trelleborg.

883 G. spathacea Schult. kalkblad lan.<iettlika trubbiga, jemte blomskaft och
hylsblarl glatta. % Maj, g. blr. Lökstam inneslutande en lökknopp
och från basen utvecklande talrika mindre lökknoppar, rotblad 2 -3 tråd-
lika, det nedersta hylsbladet skildt från flocken och de öfriga, betydligt
mindre hylsbladen, lansettlikt, i en trind spets utdraget samt ej öfver
flocken nående, blomflock 1— 4-blomstrig.

11
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Förék. här och der i bokskogarne i vestra och södra delen, t. ex. vid Ro-
senhuH på HaUandsås, Knllen, Gylailt, JRuwIösa, Mam-^^tov]), Tåbehmd
vid V. Sallentp, Oppma, Beftev, Dalby hästhage, Alnnrp, Kragelwlm
m. fl. st.

ff Blad ensamma från lökstammen.

884 G. minima Schidt. lökstam inneslutande två löH-noppar, kalkblad af-
långt lansettUka, spetsiga med nthöjd spets. '2j. Maj, g. blr. Rotblad
smalt jemnbredt, nästan platt, det nedersta hylshladet något aflägsnadt
från blomflocken, lansettlikt, kortare än den 2—7-blommiga flocken, be-
tydligt större än de öfriga hylsbladen, kalkblad, blomskaft och hylsblad
glatta.

Förek. ej sällsynt i fuktiga skogar och gamla trädgårdar lifver hela pro-
vinsen.

885 G. liitea Ker. lökstam inneslutande en lökknopp, kall-blad aflångatrvb-
biga '2|- April, g. blr. Rot))lad betydligt bredare än hos fVn-'pg., till-

spetsadt, det nedersta hylsbladet sniRlt lansettlikt, vanligen längre än
den 2—9-blommiga flocken, större än de öfriga 2—1 hylsbladen, jemte
dem i kanten vanligen hårigt, blomskaft och kalk glatta.

Förek. allmänt i skogar och på odlade ställen

886 G. stenopetala Meich. lökstam med tvänne ur lökfjälht utskjutande,
skaftade lökknop2)ar, kalkblad smalt ajlånga, nästan spetsiga. 2| April,

g. blr. Lökknoppar omvändt äggformiga, gulaktiga, kalklilnd längre
och smalare än hos föreg., hvilken den annars liknar.

Var. pratensis, lökknopimr äggformiga , kortare ftkaftade. ljust violetta,

kalkblad bredare ocJi kortare.

Förek. här och der i åkrar i synnerhet i vestra Skåne, t. ex. vid Sa.rtorji,
Alstorp, mellan V. Kciraby och Keflinge, Lund flerestädes, Noranå
Burlöfs s:n, Malmö, Dalby. Fogeisäng, Färlöf, Jlyby, 7?arff m. fl. st.

;

i östi'a delen sällsynt, t. ex. vid Vidtsköfte, Christianstad (enl. uppgift

i Malmö Hand. och Sjöf. Tidning N:o 35, 1866); rar. j^iatensis -ph gr?is-

bevuxna ställen, t. ex. vid Uppåkra på kyrkogården samt flerestädes i

trakten deromkring.

383. ASPARAGUS L.

887 A. officinalis L. .itjelk upprätt grenig fjäHheklädd, med kni2)pevis för-
enade bladlika, grenbildningar från vinklarne af de yngsta grenarnes
fjäll. 1)- Juni, gulgr. blr. Rotstock utsändande köttiga fjällbeklädda

grenar, som ofvan jord utvilxa till greniga stjolkar, ("»'t glatt, blommor
1— 3, slutligen hängande, utgående från såväl de axillor, från hvilka

vanliga grenar utgå, som dem, i hvilka de bladlika smågrenarne sitta,

kalkens flikar rundade, dubbelt längre än kalk])ipen, bär nida. Sr.
Sparris.

Förek. sällsynt såväl på liafskusten, t. ex. vid Mahnö söder om staden,

L. Hammar, Ystad, Sandhammar, som i skogar och på odlade ställen,

t. ex. vid Ortofta, Alnarp, Roslätt. Denna scdnare form närmar sig

mest den odlade (var. altilis) och är, sävidt fcirfattaren vet, i sednare
tider ej återfunnen; strandformen synes vara fullkomligt vildt växande
och utgör en särskild form (strictus Deth.).

384. CONVALLARIA L.

f Blomskaft utgående från en underjordisk .stam.

888 C. majalis L. blad bredt lansetilika, blommor hängandet ensidig klase,

kalk rundadt klocklik. 4 Maj, Juni, hv. blr. Rotstock krypande, utveck-

lande en blomstängel, som vid basen omgifves af ett knoppQäll samt 2
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fiillständiofa blad, blomskaft länoro än skärmfjällen, kalkens flikar till-

bakaböjda, stilndare nedtill sammanvuxna mod kalken, stift kort tjockt,

bär röda, blommor välluktando.

Förek. allmänt i skogsbackar, bnsksnar o. s. v.

ff Blomskaft utgående från bladvecken af en förlängd stjelk.

889 C. maltiflora L. atjelk trind, hlad aflångt äggrunda, spridda, ståndar-
^ strängar linriga. 7[ Maj, Jmii, gT(inhv. blr. Rotstock krypande fjäll-

beklädd, i spetsen förläno^ande sig i en blad- och blombärande, enkel,

svagt bågböjd stjelk, klasar 3 --5-blommiga nedb(")jda, blomkalk rörfor-

mig, dess fliknr i spetsen på inre sidan småludnn, ståndare fastade på
kalkens midt, stift trådlikt, bär svartblå.

Förek. temligen nllmänt i skogar.

890 C. Polygonuiion L. stjelk kantig, blad qflängt äggrunda, spridda, stån-

darsträngar glatta. % Juni, Juli, grönliv. blr. Lägre än föreg., hvilken

den i öfrigt liknar, men skiljer sig från denna, fiirutom genom ofvan an-

förda kännetecken, genom sin nedanför bladen med 2 -3 slidor lieklädda

stjelk, 1 -2-blnin.striga klasar, mot basen något afsmalnande kalk samt

glatta kalkfliknr.

Förek. här och der i skogsirakte?' bland buskar, allmännast i nori-a delen,

t. ex. vid Kullen, N. Vram, Brandsherga och Allarp Riseherga s.-n,

N. Röruvi, Bnsarp, Ste/utg, Guntmröd, Kmslinge (Dr. P. Olsson),

Broby (Apoth. C. O. .Hamnström), Ahvs, llåröd vid Ringsjön, Fågel-

sång, Dalby, Strö, Ofrarp, Saudlinvnuar m. fl. st.

891 C. verticiUata, L. sfjelk kantig, blad smalt luuscttUka, kranssittande,

ståndarsfrängtir glatta. Ii Juni, Juli, grötdiv. blr. Spädare men van-

ligen högre äii f()reg. med krypande rotstoclc och rak upprätt stjelk,

klasar vanligen "i-blonimiga, blommor mindre än hos föreg. med jemn-
tjock kalk och i spetsen på insidan håriga kalkflikar, bär röda.

Förek. ti'mligen allmänt i skogar, i synnerhet i vestra delen, men inga-

lunda sällsynt äfven i (istra, t. ex. vid Högestad, Röddinge, Andrarnm,
Löfvestad, Ekeröd (Pr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström),
Näsum m. fl. st.

38.5. MAJANTHEMUM Web.

892 M. bifolium DC. stjelkblad vanligen 2, utdraget hjertltka, tätt när-

made till hraraiidra ofcan stjelkens midt, blommor parvisa i ensamma
upprätta klasar. 2} Maj, Juni, hv. blr. Rotstock tunn krypande, stjelk

ungefär qvartershög, enkel upprätt, blad på undre sidan jemte stjelkens

(')ire del gleshariga, skärmblad hinnaktiga, kortare än blomskaften, stån-

dare af kalkbladens längd, bär i början gulgriina med röda fläckar,

slutligen röda.

Förek. allmänt i skogar och busksnår.

386. PARIS L.

893 P. quudrifolia L. blad kort skaftade, breda omvändt äggrunda, i en

ensam, vanligen 4-talig krans ofvan stjelkens midt, blomma ensam
långt skaftad. 1\. Maj, Juni. Rotstock krypande, i spetsen förlängande

sig i en vid basen af slidlika fjäll omgifven bladbärande stjelk, blad

mera sällan 3-5— 6 i krans, jemte stjelken glatta, de yttre kalkbla-

den längre och bredare än de inre, gröna, de inre gulaktiga, ståndare

koi"tare än kalkbladen, bär svarta.

Förek. allmänt i fuktiga skuggrika skogar.

11*
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387. BUTOMUS L.

894 B. vmbellatus L. blad smala jenmhreda trekantiga, blommor talrika
långt slcaftade, samlade i en flocklik, of 3 hinnaktiga hylsblad omgif-
ven blomställning. 2). Juni, Juli, Ijusr. blr. Rotstock nästan krypande,
utvecklande bladlösa, 2-3 fot h()ga trinda stänglar, som äro högre än
de upprätta bladen, blommor i ensidiga, till en flock samlade knippen,
blomskaft olika långa.

Förek. temligen allmänt vid stränder af åar och insjöar.

388. ALISMA L.

895 A. Flantago L. blomknippen sandade i talrika, -i en grenig pyramid-
formig blomställning anordnade flockar, småfrukter trvbbiga ställda i

en lerets. 1\. Juli, Aug. hv. eller riidl. blr. Stam nedtill lökformigt
uppsvälld, alla bladen nedtill tufvade, långt skaftade, 5— 7-nerviga, tyd-

ligt nätådriga, äggrunda (hos hufvudformen) med stundom något hjert-

lik bas, vanligen betydligt kortare än den rundadt 3-kantiga, 1—3 fot

höga stängeln.

Var. lanceolatum Bchb. blad smalt lansettlika.

Förek. allmänt vid åstränder, vattengropar o. s. v.; imr. lanceolatum mera
sällsynt, t. ex. vid Kåseberga (Lektor C. W. Hultmark), Broby vid

Helgeå (Apoth. C. O. Hamnström).

896 A. ranunciiloides L. stängel enkel med en ensam flock i toppen eller

med en annan oskaftad flock nedanför, småfr%ikter sprötspetsade sam-
lade i hvfvud. % Juni, Juli, hv. eller rödl. blr. Blad nedtill tufvade,

lansettlika 3-nerviga, otydligt nätådriga, föga kortare än den upprätta
eller uppstigande, qvartershöga eller föga högre stängeln, blommor nå-

got större än hos föreg.

Förek. här och der i torfmossar och kärr samt vid stränder af insjöar i

synnerhet i södra delen, t. ex. vid Kåseberga, EUestasjön Söfresta s:n,

mellan Baldringe och Söfoesta, Ystad på Mefhusstätten, Mossby, Söf-
desjön (Dr. L. Holmström), Böste, Katthus, Jordberga, Trelleborg, V.

Ahlstad, 6't. Slågarp (Dr. S. Berggren), Skräflinge, Boslätt m. fl. st.;

dessutom vid Nosaby nära Christianstad (Dr. P. Olsson), MöUe vid

Kullen, JRä, Kngelhohn m. fl. st.

A. natans L. med flytande bladig stjelk, ovala blad och i hufvud sam-

lade småfrukter uppgifves för nordvestra Skåne mellan Mamsjö och

hafvet, men synes numera vara utgången, så vidt den verkligen funnits

på uppgifna lokalen.

389. SAGITTARIA L.

807 S. sagittifolia L. blad långt skaftade, pillika med utdraget lansettlika

flikar, ^ blommornas skaft 2— 3 gånger längre än ^ blamniornas. Ij.

Juli, Aug. hv. blr. Stam nedtill utvecklande långa horisontala, glest

slidbeklädda, i spetsen till en knoppbärande stamknöl uppsvällda gren-

skott, de nedre bladen ofta smala gräslika, utan utvecklad skifva, blom-

mor i tretaliga kransar, de nedersta blommorna i klasen ^, de öfre J*

blommor, småfrukter sprötspetsade.

Förek. allmänt i åar och dammar på dybotten.

390. SCHEUCHZERIA L.

898 S. palustris L. blad på insidan i spetsen försedda med en por, de

nedersta blommorna i den fåblommiga klasen med stora bladlika skärm.

2j. Juni, gröng. blr. Rotstock beklädd med till stor del förtorkade glän-
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sande slidor, blad smala jemnbreda, på insidan rännformiga, med stora

slidor, kalkblad lansetllika spetsiga, snart aftallande, småfrukter snedt

äggrunda med mycket kort trubbig spets.

Förek. här och der i skogskärr särdeles i norra Skåne, sällsynt i södra,

t. ex. Bintiarps myr Loushultn sm och UJfnhult Örkeneds s:n (Dr. P.

Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Breanäs, Rökahohn, Mdlhy,
Höör vid Klockesju (Dr. S. Berggren), kring Ringsjön, AsnntndtorXJS

mosse vid GuUarp, Börrinye m. fl. st.

391. TRIGLOCHIN L.

899 T. palustre L. märken 3, frukt smalt khihhlik af 3 delfrukter .
'2| Juni,

Juli, gr. blr. Fotshög växt eller högre, med kort rotstock, blad nedtill

tufvade, trådlika halftrinda, på öfre sidan svagt fårade, klase i början

kort, slutligen förlängande sig liksom de, i frukttillståndet, upprätta

blomskaften, märken utstående, delfrukter mot basen afsmalnande i en

lång syllik spets.

Förek. allmänt i kärr.

900 T. maritimum L. märken 6, frukt äggformig af 6 delfrukter. 2|- Juni

— Aug. gr. blr. Lik föreg., blad på öfre sidan nästan platta, de enskilta

blomskaften kortare och tjockare samt utstående, märken tillbakaböjda,

delfrukter vid basen rundadt trubbiga.

Förek. allmänt på gräsbevuxna hafsstränder, stundom äfven på sumpiga

ställen längre inne i landet, t. ex. vid Höj, Keflinge, Annelöf m. fl. st.

8» Fam. MAItTHKCIACK^ Fr.

392. NARTHECIUM Möhr.

901 N. ossifragum Huds. sfjelk nedtill slidbeklädd, blommor i enkel upp-

rätt klase, ståndarsträngar håriga. 2j- Juli, Aug. gröng. blr. Rotstock

krypande slidbeklädd, i spetsen förlängande sig till en blombärande

stjelk och vid sidan af denna utvecklande bladskott, blad smala svärd-

lika, blomskaft längre än skärmbladen och ofvan midten bärande ett

skärmblad, kalkblad smala jemnbredt lansettlika, något längre än stån-

dame, på yttre sidan längs midten gröna.

Förek. här och der på fuktiga ängar, allmännast i norra, sällsynt i mel-

lersta och sydligare delen, t. ex. viåFursluf, Torekoiv, Farhnlts mosse

vid Kullen, Oderljunga, Perstorp, Örkelljunga, Oushy, Röke, Eljalt,

Hörja (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Axelvåld,

Blinkarp, St. Olof m. fl. st.

8» Fam. JlJMeACKJE DC.

393. JUNCUS L.

f Hylsbladet många gånger längre än blomställningen och denna derigenom

skenbart sittande på sidan of strået.

902 J. conglomeratns L. strå fint strimmigt grönt, inuti tätt, flera gånger
längre än hylsbladet, slidor Ijushrnnu glanslösa, blommor talrika tätt

sammanpackade, frukt med en vårta i spetsen. 1\ Juni, Juli. Rotstock
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krypande, kalkblad smalt lansettlika spetsiga, i kanten mörkbruna, nå-

got längre än frukten, ståndare 3; 2—3 fot hög.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, i torfmossar o. s. v.

903 J. effiisus L. strå slätt grönt, inuti tätt, flera gånyer längre än hyls-

blaclet, slidor Jjushruna glanslösa, blommor talrika, glesare och längre

skaftade än Jios föreg., frukt med omärklig cårta i spetsen. 2|- Juni,

Juli. Mycket lik föreg., strået vid torkning fint strimmigt, kalkblad

mera grönaktiga och frukten smalare än hos föreg., blomställning gre-

nig med blommoi^na qvastlikt samlade mot spetsarne.

Förek. allmänt på samma lokaler som föreg.

904 J. difftisus Hoppe. strå fint strimmigt, flera gånger längre än hylsbla-

äet, grönt, innti tätt, slidor svarthrima glänsande, blommor talrika i

en grenig blom ställning. 2j- Juli, Aug. Efter all sannolikhet hybrid

af föreg. och följ., i hvilkas sällskap den förekommer; rotstock kry-

pande, strån tätt tufvade, kalkblad smalt lansettlika sylspetsade, längre

än den omvändt äggrunda, uddspetsade frukten, ståndare 6.

Förek. sällsynt på fuktiga ställen tillsammans meå J. cffusvs ochglaucus,i.

ex. vid idarkie. Stenby hällar (Stud. A. Falck) m. fl. st.

905 J. glaucns Ehrh. strå fåradt blågrönt, flera gånger längre un hyls-

hladet, dess inre massa afbruten af luckor, slidor svartbruna glän-

sande, blommor talrika i en grenig blomställning. 1\- Juli, Aug. Till

storlek och nästan alla delar lik föreg., men skild hufvudsakligen genom
det inuti ej täta, blågröna strået; blomställning grenig med blommor
samlade mot grenspetsarne, kalkblad smala långt sylspetsade, de yttre

längre än de inre, ståndare 6, frukt oval sylspetsad.

Förek. här och der i kärr i vestra och södra Skåne, t. ex. vid Helsing-

borg, Glumslöfs tegelbruk, Wallåkra barg, Löddfström flerestädes, så-

som mellan L. Harrie och Krutmöllan, mellan Hastad och Botillelund;

Svenstorp, Örtofta, Hvidarp, Lund flerestädes, Fågelsång, Malmö,
Stenby hällar. Benestad, mellan Svarte mölla (jch Klintholmen, mellan

Brantevik och Skillinge m. fl. st.

90B J. balticus Willd. strå slätt grönt, inuti tätt, flera gånger längre än

hylsbladet, slidor gulbruna glänsande, blommor talrika i en grenig

blomställning. % Juli, Aug. Rotstock krypande, strån 1—2 fot höga,

blomställning grenig med blommorna anordnade längs grenarnes öfie

delar, kalkblad lansettlika spetsade, ungefär lika långa, frukt äggi-iind

uddspetsig; varierar med lägre finare strå samt enklare blomställning

(var. inundntus).

Förek. här och der på sandiga hafsstränder, såväl på vestra som östra ku-

sten, t. ex. i Engelholms plantering, mellan Fngelholm och Vegehohn,

Kullen, Glumslöf, mellan Ystad och Sandhammar flerestädes, Yngsjö

(Stud. A. Falck), Furuboda m. fl. st.

907 J. filiformis L. strå släU grönt, inuti tätt, föga längre än hylsbladet,

slidor bruna glänsande, blommor fåtaliga (3—7) i en nästan enkel och

sammandragen blomställning. % Juli, Aug. Strån späda, nästan tråd-

lika, ända till en fot höga, den öfversta slidan ofta försedd med en

liten bladskifva, hylsblad vanligen något bågliöjdt, kalkblad lansettlika

af den klotrunda, kort sprötspetsade fruktens längd, ståndare 6.

Förek. allmänt på fuktiga lietesmarkcr.

ff Hylshladet kortare eller föga längre iin. blomställningen (och denna

derigenom tydligt terminal).

a — Blad ledade genom fastare tvärväggar i bladets massa.

_

908 J. obiusiflorus Ehrh. strå 1 -2-bludigt, blomställning vpprepadt grenig



167

«/ utspärrade grenar, kalkblad trubbiga, lika långa, af den ajinvgt

äggrunda spetaiga fruktena längd. 1\. Juli -Sept. Rotstock krypande,
utvecklande dels sterila, bladbekUidda dels trinda vid basen slidbekläd-

da, 1— 2 fot buga blombärande strån, bladslidor och blad trinda, del

nedre bladet utgående ungefär från stråets njidt, merendels åtföljdt af ett

annat mindre, vanligen nära under blomställningen fästadt blad, blom-
ställningens grenar i spetsen och vinklarne bärande hufvudlika blom-
gyttringar, kalklilad bvitbruna.

Förek. i kärr med kalkbotten här och der i södra delen, t. ex. vid Skil-

linge (Stud. A. Falck), Bumsnsu, Benestad, Baldringe, Högestad, Her-
restad, Öja, mellan Tulhtorp och Kalthus m. ti. st.

909 J. alpinus Vill. strå 2 3-hladigt, blomställning grenig af upprätta
grenar, kalkblad trubbiga, de yttre med udd, lika långa, något kor-

tare än den ajiångt äggrtinda spetsiga frukten. 2j. Juli, Aug. Rot-
stock krypande, strån '/,— 1 fot höga, bladslidor kc)lade, blad trinda,

föga ledade, blommor i 3—8-blomniiga hufvudlika gyttringar i gren-

spetsarne, kalkblad rödbruna, de yttre med udd nedom spetsen.

Förek. här och der på surapiga ställen i norra delen, t. ex. vid Kullen,
Höganäs, Kongaö mosse, Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Arkelstorp,

Sissebäck ra. fl. st.

910 J. articulatus L. strå 3— 6-bladigt, blomställning grenig af utspärrade
grenar, kalkblad lika långa, försedda med udd, de yttre spetsiga, de
inre trubbiga, kortare än den ajiångt äggrunda spetsiga frukten. If.

Juni- -Aug. Strå uppstigande, i vatten flytande eller nedliggande och
rotslående (var. oquatieus), blad tydligt ledade med, vid torkning,

strimmiga mellanleder, bladslidor något sammantryckta, blommor i

4—12-blommiga bufvud i grenarnes spetsar och längs deras sidor, kalk-

blad längs miclten gröna, i kanten och spetsen bruna.
Förek. allmänt på fuktiga ställen, i kärr o. s. v.

911 J. sylvaticus L. strå 3— 6-bladigt, blomställning grenig af utspärrade
grenar, alla kalkbladen långt uddspetsade, de inre något längre, kor-

tare än den ajlånga spetsiga frukten. 1\. Juni —Aug. Nära beslägtad

med föreg., men vanligen betydligt större och mera upprätt samt med
mera sammansatt blomställning af mindre blommor.

Förek. ej sällsynt på fuktiga ställen, vid stränder, i skogar o. s. v., men
sällan skild från föreg.

912 J. supinus Mönch. strå mångbladigt, blomställning glesblommig och

föga grenig af utstående grenar, kalkblad lika långa, de yttre spet-

siga, de inre trubbiga, föga kortare än den aflånga trtibbiga frukten.
2). Juni—Aug. Strån 2— 8 tum höga, tätt tufvade och nedtill löklikt

uppsvällda, upprätta, nedliggande eller flytande (var. repens), blad
borstlika, nästan oledade, ståndare vanligen 3, blommor i hufvudlika gytt-

ringar, ur hvilka ej sällan bladknoppar utveckla sig.

Förek. allmänt i kärr och på andra fuktiga ställen.

b — Blad oledade.

1 — Kalkblad ej längre än frukten.

913 J. squarrosus L. strå ända från basen bladlöst, kalkblad trubbiga af
den ovala fruktens längd. 2] Juli, Aug. Nedtill tätt tufvad, ända till

1 fot hög, blad talrika, samlade vid basen, styfva utslående, borstlika

och rännformiga, strån sammantryckta, mycket längre än bladen, blom-
ställning sammandragen, dess grenar korta tjocka, nedtill tall slidbe-

klädda, blommor nästan oskaftade i grenarnes spetsar och längs dess

sidor, kalkblad och den trubbiga fruklen gulbruna.
Förek. ej sällsynt på magra ängar, betesmarker och ljungbackar.
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914 J. cornpressus Jacq. strå vid eller nedom midten enbladigt, kalkblad
truhbiya, nära hälften kortare än den nästan klotrunda frukten. Ij.

Juli, Aug. Rotstock krypande, strån något sammantryckta, upprätta,
föga längre än de trådlika rännformiga bladen, blomställningen grenig
af smala grenar, blommor långt skaftade, qvastlikt samlade mot gren-
spetsarne, kalkblad och frukter bruna.

Yörek. allmänt på ängar och andra fuktiga gräsbevuxna ställen.

915 J. Gerardi Lois. strå vid eller nedom midten enbladigt, kalkblad trub-

biga, föga kortare än den aflihigt äggrunda frukten. 2). Juli, Aug.
Lik föreg., men högre och spädare, med mera grenig blomställning af

längs grenarne slutligen nästan i ax samlade blommor.
Förek. allmänt på gräsbevuxna hafsstiänder, t. ex. på Hallands Väderö

samt längs hafskusten trån Båstad ända till Stens Hufvud och Esperöd.

2 — Kalkblad längre än frukten.

916 J. bufonius L. strån blodiga, upptill grenade i upprätta blombärande
grenar, blommor spridda eller 2—3 tiXlsammans längs grenarne och i

grenspetsarne. © Juni—Aug. Stjelk från roten grenande sig i tal-

rika upprätta grenar, blad borstlika, nedtill rännformiga, blomställning
upprepadt 2-grenig, kalkblad lansettlika sylspetsade, hinnaktiga, de yttre
längre, frukt aflång— omvändt äggrund. Varierar med mer eller min-
dre grenigt strå, med spridda eller knippevis förenade blommor.

Förek. allmänt på jfuktiga öfversvämmade, i synnerhet sandiga ställen.

917 J. capitatus Weig. strån nedifrån bladlösa enkla, blommor samlade i

1—2 hvfvud i stråns spetsar. (V) Juni—Aug. Några tum hög, enkel
eller från roten i enkla strån grenad växt, blomhufvud 3 — 6-blommiga,
vid basen omgifna af hylsblad, af hvilka ett eller två nå öfver blom-
ställningen, kalkblad äggrundt lansettlika långt spetsade, de yttre längre,

frukt äggrund trubbig.

Förek. på sandiga öfversvämmade ställen längs hafskusten, i synnerhet på
den sydöstra, t. ex. vid Båstad, Helsingborg, flerestädes mellan Ystad
och Sandhammar, Nyhrohusen, mellan Rörum och Stens Hufvud, Ki-
vik, Christianstad, Fjelkinge, Gualöf, Arup m. fl. st.

J. pygmosus Thuill. lik föreg., men med grenigt strå samt med hylsbla-

den förvandlade till hinnaktiga slidor, äi- i fordna tider funnen på san-

diga betesmarker längs hafskusten mellan Hvellinge och Klagitorp, och
förtjenar eftersökas.

394. LUZULA DC.

918 L. pilosa, L. blomskaft vanligen 1-, sällan 2—3-blomstriga, slutligen

tillhakahöjda, anordnade i en flocklik blomställning. Ij. AYtril, Maj.

Qvartershög eller ända iill en fot hög, nedtill tufvad växt, blad smala

jemnbredt lansettlika, hårbräddade, blommor äfven på de 2— 3-blom-

miga skaften aflägsnade fi-ån hvarandra, den mellersta oskaftad, sido-

blommorna skaftade, kalkblad bruna lika långa, lansettlika spetsiga,

kortare än frukten, frön vid spetsen med ett krökt bihang. som är af

fröets längd.

Förek. allmänt i skogar.

919 L. cawpestris DC. blomskaft få (3-5), slutligen tillhakahöjda, upp-
bärande ax, samt anordnade i en flocklik blomställning, ståndarknap-
par 3— i gånger längre än strängarne. % Maj, Juni. Rotstock kry-

pande, växt ''2— 1 fot hög med tufvade strån, blad i synnerhet nedtill

håriga, slutligen glatta, smala jomnbrcdt lansi'ttlika, det centrala axet

oskafladt, de öfriga skaftade, kalkblad bruna lika långa lansettlika, de
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yttre spetsiga, de inre nästan trubbiga, frön vid basen försedda med
ett kägellikt bihaiig, som är hälften kortare än fröet.

Förek. allmänt på torra backar, betesmarker och skogar.

920 L. multiflura Lej. hlomd:aft taJnla vpijrätta, uppbärande ax samt

anordnade i en Jtocklik blomställning, ståndarknuppar föga längre än

bträngnrne. 11 Maj-Juli. Rotstock kort, frukt med snart affallande

stift, högre och frodigare samt sednare blommande än föreg., hvilken

den mycket liknar.

Förek. allmänt på fuktiga ängar och i skogar.

* L. pullescens Wg. ax mindre^ gnlhcita, de inre kalkbladen kortare

än de yttre.

Förek. flenstädes kring Broby (Apoth. C. O. Hamnström); torde kanske

rättare utgöra en egen art och förtjenar närmare undersökning.

90 Fam. ilROlUKiK Juss.

395. ARUM L.

921 A. macnlatinn L. blad aftångt äggrunda med pillik bas, hylsblad till

basen klnfcet, knappt dubbelt längre än blomkolfven. T\- Maj, Juni.

Fotshög växt med nedtill löklik stam, blad långt skaftade, ljusgröna

glänsande, hylsblad gulgrönt, det allmänna blomskaftets öfre sterila del

mörkt violett, ståndare oskaftade, de öfversta sterila och ombildade till

trådlika organer, bär röda ; mycket giftig.

Förek. sällsynt i fuktiga skogar och parker, t. ex. vid Krageholm, Lund
i Paradislyckan och Bot. Trädgården, Borlunda, Ellinge, Engelholm
m. fl. st.

396. CALLA L.

922 C. palustris L. blad rundadt hjertlika, spetsiga, blomkolf betydligt

kortare än det i en spets tvärt sammandragna hyUbladet. ?i Juni,

JidJ. Rotstock sned krypande, utvecklande grenskott, blad glatta glän-

sande af blomstängelns längd, hylsblad plattadt, på yttre sidan grönt,

på inre hvitt, bär röda
;
giftig.

Förek. i skogskärr och mossar, temligen allmän i norra delen, sällsynt i

södra, t. ex. vid Bökestad (H:r C. Roth), Hara.^torp Färlöfs s:n (Dr.

P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Hörja (Dr. P. Olsson),

Hofdala, Perstorp (Stud. Nerius), Eösjöhohn, Helsingborg, Dyfeke,
Blinkarp, Bökaholm, Höör, Gullarp, Långaröd, Brönslöfs mosse Östra-

by s:n (Dr. L. Holmström), Linderöd (Dr. P. Olsson), Andrarum, Kra-
geholm, Bergsjöholm, Ellestasjön, Råslätt, Torup, Hellestad m. fl. st.

397. ACORUS L.

923 A. Calamus L blad svärdlika, blomstängel plattad tvåsidig. % Juni,

Juli. Rotstock krypande, stänglar ända till 4—5 fot höga, blomkolf
oskaftad u]ips(igande, med stort, de öfriga bladen och blomstängeln
liknande hylsblad, ört med stark kryddaktig lukt.

Förek. allmänt spridd öfver hela provinsen vid stränder af åar och in-

sjöar.

.398. LEMNA L.

924 L. polyrhiza L. stam rundad, genomdragen af handdrlta nerver, på
båda sulor plattad, från den undre utvecklande ett knippe af rottrå-
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dar. 2!- Juni, Juli. Större än de båda följ., stam på öfre sidan mörk-
grön, på den undre rödaktig, flytande, de yngre, från tvänne veck i den
äldre stammens kanter utgående grenarne vid basen omgifna af tvänne
små hinnaktiga blad, ståndarstrångar mot basen afsmalnande, frukt 2— 7-

fröig kapselartad.

Förelc. allmänt i stillastående eller sakta flytande vatten, blandad med följ.

925 L. gibba L. stam rundad— omoändt äggrund, nervlös, på undre sidan
svampigt uppscäUd, vud ensamma rottrådar. 1\. Juni -Aug. Något
större än följ., stam ljusgrön flytande, de yngre grenarue ej nedtill om-
gifna af bhid, ståndaisti'ängar tjockast på midten, frukt 2 7-fröig kap-
selartad.

Förek. allmänt i dammar och vattengrafvar.

926 L. minor L. stam rundad—omvändt äggrund, nervlös, på båda sidor
plattad, med ensamma rottrådar. 'T\ Maj—Aug. Minst, stam ljusgrön
flytande, de yngre grenarne utan blad vid basen, ståndarstrångar jemn-
tjocka, frukt 1-fröig, affällande oöppnad.

Förek. allmänt i åar, dammar, vattengrafvar o. s. v., allmännast af alla

arterna.

927 L. trisulca L. stam ajiångt lansettlik, genvmdragen af en medelnerv,

på båda sidor plattad, med ensamma rottrådar. V- Maj, Juni. Stam
Ijusgriin tunn, nästan hinnaktig, med sina båda sidogrenar liknande ett

spjutlikt blad, slutligen nedtill utdragen i ett skaft, mestadels nedsänkt
vmder vattnet, under blomningstiden flytande, ståndarstrångar jemn-
tjocka, frukt 1-fröig, affällande oöppnad.

Förek. allmänt i stillastående vatten.

SI Fam. POT.lMOftJKTOll-K^ Fr.

399. POTAMOGETON L.

f Blad breda, i synnerhet vid midten.

a — Alla bladen tydligt skaftade, de öfre flytande, vanligen läderartade.

928 P. natans L. de flytande bladen läderartade, långt skaftade, vanligen

ovala med något hjertlik bas, stundoin kuisettlika, de i vattnet ned-

sänkta lanscttlika, genom skifvans förrtittnehe reducerade till skaft,

småfrukter med, rundad rygg. T\- Juni—Aug. Sijclk enkel trind, de
nedre bladen skiftevisa, de öfre motsatta, med kanterna vid basen bil-

dande ett veck, bladskaft upptill på Jifre sidan rännformiga, stipler

långa spetsiga hopvuxna, skilda från bladet och fastade på dess insida,

längs den motsatta sidan klufna, blomskaft jemntjocka, småfrukter sam-
mantryckta gröna, temligen glesa.

Förek. allmänt i åar och insjöar.

929 P. jJolygonifoUus Pourr. de flytande bladen läderartade, långt skaftade,

lansettlika, de i vattnet nedmnkta qvursittunde, .småfrukter med run-
dad rygg. 2). Juni —Aug. Till alla delar mycket mindre än föreg., med
något grcnig sfjelk ocli mycket tätt sittamle, vid toi'kning rödaktiga

småfrukter, de flytande l)ladeu än vid basen något hjertlika än nedåt
afsmalnande, fi"ir öfrigt som föreg.

Förek. sällsynt i vattengro])ar, åar och bäckar, t. ex. vid Saxtorp (Stud.

B. Cöster-X Helgeå flerestädes, t. ex. vid Broby, Nymölla (Dr. P. Ols-

son); i Götabäck Loushults s:n, Örkened, Hjersås m, fl. st.
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930 P. fluitans Roth. de flytande bladen läderartade, långt skaftade, lan-

settlika, de i vattnet nedsäukta qvarHittande Jane/sträckt lunsettlika,

småfrukter med kolad rygg. IX Juli, Aug. Stjelk trind, stundom nå-

got greuig, blad vid basen ^jlatta, med ]iä ölVe sidan något kulli"iga

skaft, l)loniskaft mot spetsen något uijpsvällda, sniåfruktei' stora grön-

aktiga, något saniniantrjukta.

Vörek. hällsyut i åar, t. ex. i Hönneå (i sednare tider förgäfves eftersökt),

Hclgeå såsom niira Nymölla Emitslöfa n:n (Dr. P. Olsson), Broby (för-

gäfves eftersökt af Apoth. C. O. Hamnström).

931 P. coloratus Horn. alla bladen kort skaftade, tunna hinnuktiga, nät-

ådriga, oiuihi- äggrunda, ranligen med grundt lijertUk bas, småfruk-
ter med kölad rygg. Tj. Juli, Aug. Stjelk enkel eller något grenig,

trind, bladskaft kortare än bladskifvan, blomskaft upptill något tjockare,

fruktax med tätt sittande, små och något sammantryckta småfrukter

;

närmar sig genom sina hiunaktiga, kort skaftade l)lad P. luceus.

Förek. sällsynt i torfmossar vid Ärrie.

b — De öfre bladen skaftade, något läderartade (saknas stundom hos P.

gramineus L), de nedre oskaftade.

932 P. rnfescens Schrad. stjelk enkel, de öfre bladen aflångt spadlika—
omvändt äggrunda, de i vattnet nedsänkta smalt lansettlika, mot båda
ändar afsmahiande, blomskaft jemntjocka, småfrukter med kölad rygg.

2}- Juli, Aug. De öfre bladen än läderartade än mera tunna hinnak-

tiga, trubbiga, rödaktiga, kort skaftade, stipler stora snart bortdöende,

blomskaft ej tjockare iin stjelken.

Förek. allmänt i åar, vatteugvafvar och dammar, sällsynt i norra delen, t.

ex. vid Lunnom Brobg sm (Apoth. C. O. Hamnström).

933 P. nitens Web. stjelk grenig de öfre bladen aflångt lansettlika, de i

vattnet nedsänkta smalt lansettlika med bred, hälft .stjelkomfattande

bas, blomskaft upptill något tjockare, småfritkter med föga kölad rygg.

4 Juni—Aug. De flytande bladen än något läderartade än hinnaktiga,

stipler stora, starkt strinimiga, än qvarsittande (på former i stillastående

vatten), än snart bortdöende, de nedsänkta bladen glänsande, i kanten

sträfva, än raka långsträckta (a salicifolius) än korta och i spetsen ut-

böjda, blomskaft tjockare än stjelken.

Förek. ej sällsynt i åar och vattengrafvar med djupt vatten, t. ex. vid Or-

kelljiinga. Löddeström, Stångby, Kongaö mossar, Krageholm m. fl. st.

934 P. gramineus L. stjelk grenig, de öfre bladen aflånga—ovala (ofta 0),

de i vattnet' nedsänkta smalt lansettlika, mot båda ändar afsmalnande,
blomskaft npptdl något tjockare, småfrukter med rundad rygg. "^ Juni
Aug. Mycket varierande till bladform, de i vattnet nedsänkta bladen
alltid mörkaie, brungröna ej glänsande, i kanten släta, samt med rak
spets, de öfre flytande bladen, då sådana finnas, läderartade eller hinn-

aktiga, blom.«kaft tjockare än stjelken.

Förek. allmänt i åar, insjöar, vattengropar o. s. v.

c — Alla bladen nedsänkta i vattnet, genomskinliga hinnaktiga, nästan
oskaftade.

935 P. lucevs L. stjelk trind, blad kort skaftade aflånga— la-nscttlika, udd-
spetsade, i kanten sträfva, blomskaft uppåt tjockare, småfrukter med
rundad rygg. T\. Juli, Aug. Stjelk grenig, de öfre bladen stundom med
medelnerven utdragen i en lång bågbfijd spets, som olta är längre än
bladet (var. acuminuias), sti))ler stora örtartade, blomskaft tjockare äu
stjelken, kortare än blomstödjebladen.

Förek. allmänt i åar och insjöar.
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936 P. prcBlongus WuJf. stjelh trinä, blad aflångt lansetthka trubbiga,

med rtindad hulft stjelkomfattande ban, i kanten aläta, blomskaftjemn-
tjocka, småfrukter med kölad rygg. "Ij. Juli, Aug. Ljusgrön, stjelk hvit-

aktig grenig, blad genomskinliga, i spetsen huflikt sammandragna, stip-

ler hinnaktiga, blomskaft af stjelkens tjocklek, slutligen mycket längre
än blomstödjebladen.'

Förek. sällsynt i åar och insjöar i nordöstra delen, t. ex. i Arups o, Ifö-
sjön, Helgeå, Tydingesjön och Carlsjön Broby s:n (Apoth. C. O.

Hamnström).

937 P. perfoliatus L. stjelk trind, blad äggrundt aflåtiga vanligen trubbiga,

i kanten sträfva, med hjertlik stjelkomfattande bus, blomskaft jemn-
tjocka, småfrukter med rundad rygg. % Juni- Aug. Mörkgrön, vid

torkning vanligen brunaktig, stjelk hvitaktig grenig, blad vågbräddade
genomskinliga, stipler korta hinnaktiga, snart upplösta i trådar, blom-
skaft af stjelkens tjocklek, vanligen längi^e än blomstödjebladen.

Förek. allmänt i insjöar och åar.

938 P. crispus L. stjelk sammantryckt å-kantig, blad aflånga trubbiga,

hälft stjelkomfattande, i kanten vågiga och småsågade, blomskaftjemn-
tjocka, småfrukter med rundad rygg och utdraget spröt. 2| Juni—
Aug. Mörkgrön, ofta med rödaktig anstrykning, vid torkning röd-

brun, stjelk grenig, blad genomskinliga tunna, stipler hinnaktiga

korta, snart försvinnande, blomskaft af stjelkens tjocklek, föga längi-e

än bladen, ax glesblommigt, småfrukter nedtill något sammanvuxna;
bildar genom bladens form en öfvergång till följande afdelning.

Förek. här och der i dammar, insjöar, vattengropar och åar, sällan, i hafs-

vattnet, t. ex. vid Kullen, Landskrona i s?i]t vatten, BUnkarj), Ähtor2J,

Bönnarp, Lund, Höjeå, Alnarp, Malmö, Öja mosse, Esperöd, Härlöf
och Lillö vid Christianstad (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

ff Blad smala jemnbreda, gräslika eller hårlika.

a — Stipler skilda från bladen, ört ljusgrön.

1 — Stjelk vingkantad plattad, nästan bladlik.

939 P. zosterifolius Schum. ax 10—15-blommiga, slutligen nästan cylin-

driska oeh med skaft flera gånger längre än axet. '2|- Juni— Aug.
Gröfre och större än de öfriga med grenig och mera seg stjelk, blad

utan knölar vid basen, nästan trubbiga med udd, mångnerviga med 3—

5

gröfre nerver, småfrukter med något kuUriga sidor och trubbad enkel

köl samt kort rakt spröt.

Förek. här och der i åar och insjöar, t. ex. i Löddeström, Höjeå, kring
Cimbrishamn, Christianstad och Härlöf (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

940 P. aciitifolius Liiik. ax 4—6-blonimiga, slutligen äggrunda och med
skaft af axets längd eller kortare. 2). Juli, Aug. Stjelk grenig mycket
bräcklig, blad med 2 knölai- vid basen (outvecklade birötter), spetsiga

mångnerviga med 3 gröfre nerver, småfrukter hårdare än hos föreg.

mod platta eller något urhålkade sidor, hvass köl med tvänne sidokö-

lar samt med utdraget, klolikt böjdt spröt.

Förek. temligen sällsynt i insjöar, åar och torfmossar, t. ex. i Ringsjön,
vid Höjs mölla, Kllestasjön, Krageholms .yön, Hagestads målare Lö-
derups s:n (Dr. P. Olsson), kring Cimbrishamn m. fl. st.

2 — Stjelk ovingad, trind eller något plattad.

941 P. obtusifolius M. & K. stjelk sammantryckt, blad 3—5-nerviga, trub-

biga med kort udd, av 6 -8-blommigt med de jemntjocka skaften, vid

fruktmognaden, af axets längd. ^ Juli, Aug. Stjelk grenig af tern-
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ligen sega trubbkantiga grenar, blad med 2 knölar vid basen, ax nästan

aflångt med tätt sittande något gropiga småfrukter, som hafva en större

köl och tvänne sidokölar, rakt spnit samt den inre kanten rundadt

bågböjd.

Förelc. temligen sällsynt i insjöar och torfmossar, t. ex. mellan Silfnira

och V. Treet, \\å Krageholm, Gladsax mosse (Stud. A. Falck), Höör
i en torfmosse (Dr. S. Bei-ggren), Örkelljuvga m. fl. st.

94'2 P. mucronatus Schraä. sljelk sammantryckt, blad 5-nerviga, trubbiga

med kort udd, ax 4—6-blommigt med de upptill tjockare skaften vid

fruktmognaden jiera gånger längre Un axet. % Juli, Aug. Gröfre och
mera bredbladig än följ., stjelk något 4-kantig, blad med 2 knölar vid

basen, ax cylindriskt med glesa, släta småfrukter, som hafva den inre

kanten nedom midten inböjd och en stöne köl med tvänne sidokölar.

P. compressus Hn. Skand. Fl.

Förek. allmänt i åar och stillastående vatten.

943 P. pnsillus L. stjelk nästan trind, blad 3-nerviga spetsiga, ax 4—8-
blommigt med det jemntjocka skaftet vid fruktmognaden fera gånger
längre än axet. 2). Juni—Sept. Mycket spädare än föreg., blad med
2 knölar vid basen, ax små tätblommiga, slutligen rundade, blomskaft,

liksom hos föreg., sammantryckta, småfrukter 3-kölade, med den inre

kanten nedom midten inböjd.

Förek. allmänt i såväl stillastående som rinnande vatten.

944 P. gracilis Fr. stjelk trind, blad borsthka 1-nerviga, ax fåblommigt
med det jemntjocka skaftet flera gånger längre än axet, småfrukter
utan köl. % Juli, Aug. Vid torkning svai'tnande ört, blad mycket
smala och långt uddspetsade, i torrt tillstånd vridna, ax klotrunda, tät-

blommiga med trinda skaft (osedd af författaren).

Förek. i vattensamlingar längs hafskusten vid Landskrona (kring Gråen?)

;

i sednare tider ej funnen.

P. rutilus Wolfg., lik P. pusillus, men med okölade småfrukter samt
styfvare blad, angifves för Malmö, en uppgift, som dock ej har bekräf-
tat sig.

b — Stipler sammanvuxna med bladen (bildande ett blad»närp), ört mörk,

vid torkning svartnande.

945 P. i>ectinatus L. stjelk mycket grenig, blad borstlika 1-nerviga, små-
frukter med kort spröt, som utgår från den inre kanten. % Juni

—

Aug. Stjelk trådlik med förlängda stängelleder, ax jemte skaften föga

högre än bladen, småfrukter kölade.

Förek. här och der såväl i hafvet som i åar, t. ex. vid Kullen, Lands-
krona, Rönneå, Löddeström, Höjeå vid Lomma, Malmö, Oimbrishamn
(Dr. P. Olsson) m. fl. st.

946 P. marinus L. stjelk endast nedtill grenig, blad borstlika 1-nerviga,
småfrukter med kort spröt i spetsen. % Juni—Aug. Stjelk trådlik

med föga utvecklade stängelleder och bladen derigenom nedtill knipp-
likt förenade samt axskaften nästan stängelformiga, mycket högre än
bladen, småfrukter med otydlig köl.

Förek. tendigen sällsynt i salt vatten längs östra hafskusten, t. ex. vid
Esperöd, Cimbrishamn (Stud. A. Falck) m. fl. st.

400. RUPPIA L.

947 R. rostellata Koch. ståndarknapjyar nä.^tan klotrunda, det allmänna
fruktskaftet vid fruktmognaden rakt, kortare än de enskilta fruktskaf-
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ten, de ftednare jiera yånger längre än småfrtiktirna. 1\ Juli— Sept.
Stjelk grenig trådlik, nedtill krypande och rotslående, blad borstlika

slidomiattande, de öfre motsatta, ax 2-blommiga, ståndarknapparnes
längd och bredd lika stora, småfrukter äggrunda halfmånformiga, sned-

spetsade; liknar Potawogeton ji^ctinatus.

Förek. här och der i salt vatten längs vestra kusten, sannolikt äfven på
den östra, t. ex. vid Landi^krona, Lomma, Malmö m. IL st.

948 R. hrachyjms Gay. stnndarhiap^mr är/fpiindt klotrunda, det allmänna
fruktskaftet rid fruktmognaden rakt, längre än de enskilfa frnktpkaf-

ten, de s-ednare af sviåfrxkterna.s längd eller föga längre. % Juli

Sept. Liknar för öfrigt föireg. men med hårdare och fastare småfi'uk-

ter, ståndarknapparnes längd en half gång str)rre än bredden.

Förek. sällsynt vid Malmö i brakvatten (Lektor A. L. Gröuvall), Lomma,
Landskrona (Stud. (J. J. Flultberg).

949 R. spiralis L. ståndarknap-par aflånga, det allmänna fruktskaftet rid

fruktmog)iaden mycket långt, sjriralformigt sammaiirvlladt, mycJcet

längre än de enskilta fruktskaften, de sednare flera gånger längre än

småfrukterna. 1\. .bdi Sept. (iröfrc än föreg., småfrukter vanligen

med längre skaft samt mera rakspetsade än hos M. ;o.sff//«^«, ståndar-

knapparnes längd dubl)elt st("»rre än l>redden.

Förek. i hafvet samt i vattengropar vid lialVet flerestädes såväl på vestra

som östra kusten, t. ex. vid Torekow, Kullen, Landskrona, Saxåns vt-

lopp, mellan Lomvia ^och Malmö, Mahnö, i viken mellan Skanör och

Hvellinge, Espcröd, Arup> m. fl. st.

40L ZANNICHKLLIA L.

950 Z. polyearpa Nolte. småfrukter med något hinnaktig landad rygg.

oskaftade och med stiftet omkring 4 gdnger kortare än frukten. '21

Juli Sept. Stjelk grenig, flytande eller kry])ande, blad trådlika, van-

ligen 3 i kians, fruktflock stundom något skaftad, men småfruklerna

utan skaft, jemutjocka, något krökta.

Förek. sällsynt i åar nära utloppen samt i vattengropar t. ex. vid Lomma
i Höjeå, Alnarp, Akaip s(]der om Malmö (('and. Nordstedt) m. fl. st.

951 Z. major Boenn. småfrukter med hel eller något ojemn rygg, tydligt

skaftadc och med .stift af omkring halfoa fruktens längd. TI Juli-

Sept. Lik f()reg., men gröfre och med småfrukterna mot liascn något

afsmalnande.

Förek. allmänt i halsvikar och vattensamlingar vid hafskusterna såväl på

den vestra som östra, t. ex. vid Kullen. Land.vkrnna. Lomma. Malmö,

Kjellstorp, Kivik \\\. fl. st.

952 Z. pedicellata Fr. småfrukter med hinnaktig, cinglik och småtaggig

rygg samt med skaft och, stift nästan af fruktens längd. % Juh -

Sept. Lik f(')reg., men vanligen spädare, småfrukter jemntjocka, i båda

ändar trul)biga. Synes knappt skild från föreg.

Förek. här och der längs vestra kusten, t. ex. vid LandsFrona (Oand. C.

O. Nordstedt), Lomma, Malmö (Lektor A. I-. Gr<>nvall).

402. ZOSTKRA J>.

953 Z. marina L. Idnd ii-nerriga, kolfrens klaffar ti-ärhugyna. ?i Juli—
Aug. Stjelk sammantryckt grenig, blad olivgrima smala gräslika, i spet-

sen rundadt trub1)iga, ölomkolf mångblommig, iilattad trulibig, inneslu-

ten inom slidan af ett fidlt uiveckladt blad.

Förek. i hafvet längs stränderna i synnerhet på vestra kusten, sällsyntare

på den östra.
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954 Z. artguatifoUa Horn. hlad smalare och med otydliga .sidonerver, blom

kolfrens Mnffar i .speUoi rundade, för öfrigt som föreg. 2} Juli—
Aug.

Förejc. i hafvet och uppgifves tillhöra Skånes Flora, men några bestämda
växeställen äro författaren obekanta.

»8 Fam. TY1»HA«.^K,*: Juss.

403. TYPHA L.

955 T. latifolia IL. ^ ax nästan sammanflytande vicd $ a.rct, märl-e lan-

settlikt. 1 Juli. Rotstock kr;y'j)ancle, utvecklande grenskott, stjelk upp-
rätt. 2— 3 alnar liiig', blad af stjelkens höjd jeninbreda, nästan tums-
breda, blommor ulan skärmfjäll, rf hängen gulaktiga, slutligen mörk-
bruna, med strängarne slutligen 2—4 gånger längre än knapparne, O
ax med fjällig yta af de utskjutande fjäll-lika märkena.

Förek. allmänt i vatten vid åbrätldar och i torfraossar.

956 T. angn -^tifolia L. ^ ax slcildt från $ axet, märke trådlikt sylspet-

sadt. 1\- Juli. Lika hög som föreg. med smalare (2— 4 lin. breda) blad

af stjelkens htijd, mellanrummet mellan axen 1— 2 tum, blommor med
smalt s]iadlika skärmfjäll, ståndarsträngar slutligen V, gång längre än
knappen, $ ax rödbrunt med ytan genom de framskjutande märkena
tradig.

Förek. här och der vid åar och i torfmossar, t. ex. vid Kullen, i Bönneä,
mellan Fslöf och Örtofta (Dr. S. Berggren), Löddeköjnnge, Näs torf-

mos.^ie, Lund, ITöjeu, Scgeå, Malmö, Ellestasjön, Gärdsnäs, Christi-

anstad (Dr. P. Olsson), Lefrasjön, Tydingesjö och Carlsjön i Broby
s:n (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

404. SPARGANIUM L.

f Blad, åtminstone vid basen, 3-kantigu.

957 S. simplex Huds. blomhiifrud åtskilda, anordnade i ett enkelt ax, ^
hvfvud 3—6. "4 Jidi—Aug. Rotstock krypande, utvecklande grenskott,
stjelk upprätt, 1—1'/2 fot hög, blad smala jemnbreda trubbiga, till

större delen upprätta, nedtill 3-sidiga med platta sidor, det nedersta
eller båda de nedersta ? axen skaffade, ofta utgående ofvan blomstöd-
jebladen, de öfre jemte (^ axen oskaftade, kalkhäll smala, mot spetsen
bredare och småtandade, frukt tvärt afsmalnande till ett spröt, som är
nästan lika långt som sjolfva frukten.

Förek. allmänt i kärr, vid åbräddar o. s. v.

958 S. ramosinn Huds. blomhiifvnd åtskilda, anordnade i ett grenigt ax,

(^ hvfvud talrika. % Juli, Aug. Cjröfre och vanligen högre än föreg.,

blad nedtill 3 sidiga med de båda undre sidorna konkava, den öfre platt,

$ hufvud på hvarje småax ofta ensamt och oskaftadt, kalkfjäll i spetsen

hela, fruktens spröt 3

—

A gånger kortare än frukten.

Förek. allmänt på samma lokaler som föreg.

959 S. fluitans Fr. blomhufvud tätt förenade, anordnade i ett enkelt ax,

^ hufvud ensamt. T\- Juli, Aug. Stjelk upprätt, från ett qvarter ända
till en alen hög, blad ända ut i spetsen 3-sidiga, spetsade, till största

delen upprätta, $ hufvud 3—6, oskaftade, det nedersta skaftadt, kalk-
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fjäll smala, i spetsen något bredare och tandade, fruktspröt 3—4 gån-
ger kortare än frukten.

Förek. sällsjait i norra Skåne vid Maglebjer nära Härja (Dr. P. Olsson);
Skånska exemplar osedda af f(">rfattaren.

•/-/• Blad platta.

9G0 S. natans L. hlomhvfvud anordnade i vanligen yreniga ax, ^ hitfvvd
talrika (4—13), frvlct långt skaffad nervlöa med långt sprnf. % Juli,

Aug Stjelk flera alnar lång mod lifligt gröna, flera alnar långa trub-

biga, flytande blad, deh nedersta eller båda de nedersta $ hufvuden
skaftade (då axet år enkelt), de öfriga oskaftade, fruktskaft af fruktens

längd, frukt tvärt sammandragen i ett långt spröt.

Förek. sällsynt i insjöar i norrn delen, t. ex. i Hammarssjö nära Chri-

stianstad (Dr. P. Olsson), Immeln vid Örkened och Gyevik, Oderljnnga,
ÖrkeUjunga ra. fl. st.

961 S. affine Schnitzl. hlonilmftnid anordnade i enkla ax, ^ hufinid få
(1—2), frnkt nervig kort skaffad, med långt spröt 'I). Juli, Aug. Lik
föreg., men kortare och gröfre, de nedersta $ hufxndeu skaftade, de

öfre oskaftade tätt närmade till hvarandra, fruktskaft omärkliga eller

mycket kortare än den i ett långt spröt småningom afsmalnande trakten.

Förek. sällsynt i åar i norra Skåne, t. ex. i Helgeä vid Broby (Apoth. C.

O. Hamnström); Skånska exemplar osedda af författaren.

962 S. mininnmt Fr. hlomhiifvud, anordnade i enkla ax, ^ hnfend ensamt,

frukt nervlös, nästart oskaftud, med kort spröt. ^[ Juli, Aug. Stjelk

spenslig biijd, ända till en fot h()g, blad flytande eller nedliggande,

smala trubliiga, de nedre $ hufvuden skaftade, de öfre oskaftade, när-

made till hvarandra, frukt äggrund oval.

Förek. här och der i kärr, diken, insjöar o. s. v., allmännast i norra de-

len, men äfven här och der på slättbygden, t. ex. vid Lilla, Härlöf,
Vejlesjön (Dr. P. Olsson), Broby flerestiides (Apoth. (-. O. Hamnstriim),

Emitslöf (Dr. P. Olsson), Bjersgård, Örtofta (Cand. C. O. Nordstedt),

Arrie (Lektor A. L. (xrönvall) m. fl. st.

»a Fam. ClffKitArK/K Jn.^s.

405. CYPERUS L.

963 C. fuscuR L. strå skarpt 3-kantigt, ståndare 2, märken ?, frvkt skarpt

trekantig (») J(ili— Aug. Från några tum ända till ett qvarter hiig

med ensamma eller tah'ika tätt tufvade, upprätta, endast nedtill bladiga

strån, ax svartbruna jemnbreda samlade i ett eller flei-a, af 2—3 skärm-

blad omgifna hufvud, skärmblad längre än blomstiillningen, utstående

eller tillViakabiijda, det ena betydligt längre än de (">iViga.

Förek. på uttorkade sjöstränder, upptriidande endast i varma och torra

somrar, t. ex. vid Uoslätt (så vidt författaion har sig bekant, ej tagen

der på sednare tiden), Krageholmssjön, Råbelöfssjön på flera ställen,

Nosaby mellan möllan och bvn (enl. uppgift i Malmö Hand. och Sjöf.

Tidn. N:o 35, 1866).

406. SCHOENUS L.

964 S. ferrvgineus L. ax 2—3, samlade i hvfvud, det nedre skärmbladet

föga längre än hlomställningen , axens skärmfjäll med slät ryggnerv.
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'?! Juni. Strån tätt, tufvade, trinda upprätta, ända till fotshöga, vid ba-

sen omgifna af svartbruna, glänsande slidor samt några utvecklade blad,

som äro flera gånger kortare än stråna, blomställningen omgifven af

tvänne olikstora hylsblad, af hvilka det mindre och öfre är slidlikt,

frukt bärande en qvarsittande del af stiftet, kortare än kalkborsten.

Förek. temligen sällsj^nt i kalkhaltiga kärr och torfmossar, t. ex. vid Lef-
rasjöti, Vejlesjön, Benestad, Mödäinge i dalen, mellan Velleröd och
Tåffra Söfde s:n. Arrie (Cand. C. O. Nordstedt), Klemenstorp nära
Hurfva (Dr. S. Berggren), i en torfmosse mellan Bosarp och Ulfstorp,
Kullen (Fr.) m. fl. st.

407. CLADIUM Fatr. Br.

965 C. Mariscus E. Br. blad nedtill plattade, upptill trekantiga, i kan-
terna och på ryggnerven småtaggiga. % Juli, Aug. Rotstock kry-

pande, utvecklande grenskott, strån trinda, upprätta, bladbeklädda, 1—

2

alnar höga, jemte bladen blågriina, ax samlade i hufvud, hvilka äro an-

ordnade i lånsa klasar.

Förek. sällsjTit i kärr och torfmossar med kalkbotten, t. ex. vid Lefrasjön,
Vejlesjön fistra stranden (Dr. P. Olsson), Skartqfta, Arrie.

408. RHYNCHOSPORA M. Vahl.

966 R. alba Vahl, ax hvita, hylsblad af blomställningens höjd. A Juni

—Aug. Strån löst tufvade bladiga, 1— 2 qvarter höga, blad smala kö-

lade, ax samlade i en flocklik blomställning, kalkborst 9— 13, ej längre

än frukten, ståndare "2, märken 2 ej kortare än stiftet.

Förek. i kärr och torfmossar, allmän i norra delen och derifrån sparsamt

spridande sig nedåt södra, t. ex. i Broby, Möke, Hörja, Loushult, Ör-

kened, Örkelljmiga m. fl. socknar, Biseberga, Östra Ljungby, Höör,
Allerum, Odensjön, BUnkarp, Bökaholvi, As^mmdtorps mosse JSfäs s:n.

Hagestads mälare, Arup m. fl. st.

967 R. fusca R. d; S. ax brnngula, hylsblad mycket längre än blomställnin-

gen. IJ. Juli, Aug. Rotstock krypande, utvecklande grenskott, blad

smala rännformiga, ax samlade i en axlik blomställning, kalkborst 5—6,
mycket längre än frukten, ståndare 3, märken 2 längre än stiftet.

Förek. här och der i torfmossar och kärr i synnerhet i norra, sällsynt i

södra delen, t. ex. vid Glimåkra, i Broby s:n flerestädes (Apoth. C. O.

Hamnström), Böke, Eljalt och Lotishnlt (Dr. P. Olsson), Örkelljunga,

Quesarum, Allerum, Kongaö mossar, Brönnestad, Höör flerestädes

(Dr. S. Berggren), Hagestads mälare m. fl. st.

409. SCIKPUS L.

f Ax ensamt i stråets spets utan hylsblad.

968 S. paucijiorus Lightf. stråen vid basen omgifna af slidor, an' rundadt,

4—6-blommigt, omgifvet vid basen af de båda yttersta skärmfjällen.

7\. Juni—Aug. Strån omkring qvartershöga, bladlösa trinda, tätt tuf-

vade och nedifrån utvecklande grenskott, axets skärmfjäll äggrunda trub-

biga, ljusbruna, kalkborst 6 af fruktens längd, ståndare och märken 3,

frukt fint punkterad, försedd med udd.

Förek. allmänt på fuktiga gräsbevuxna ställen.

ff Arr (stundom ensamma) samlade till en hvfvndlik, skenbart på stråets

sida sittande blomställning.

969 S. setaccus L. ax 1—3, omgifna af ett borstlikt hylsblad. % Juli,

Aug. Strån ett till några tum höga, tätt tufvade, nedtill beklädda af

12
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utbilfiade blad, för öfrigt bladlösa tumia och triiida, liylsbladlängTe än de
rundadt äggformiga axen, skärmfjäll aflångt äggrunda iiddspetsade, stån-

dare 2 eller 1, märken 3, frukt strimmig.

Förek. på öfversvämmade fuktiga, helst sandiga ställen längs hafskusten,

men också vid stränder af åar och insjöar, t. ex. vid Mosenhiilt Förs-
löfs s:n (Stud. J. M.^A. Jönsson), ÖrkeVjnvga, utmed HeVje å vid

Broby och Nöbhelöf, Arup, meUaii JRavu^jö fich 3Iö]le?m]t,Krapperup,
mellan Höganäs och hafvet, Helsingborg, Afvarp N. Vranis s:n, Skä-
ralid, Bisebergagårdoi vid Bönneå (Stud. C. J. Boström), Lomma,
SUfåkrasjön, Snogeholmssjön (H:r C. Roth), Skattar, Gislöf, mellan
Ystad och Käseberga, Högestad i dalen, Gladsa.c (Stud. A. Falck),

mellan Böruni och Stens Htiftmd m. fl. st.

fff Ax anordnade i ett tvåsidigt ax.

970 S. compressus Fers. blad platta kölade, hylsblad bladUka, vanligen
längre än blomställningen. 2] Juni, Juli. Rotstock krypande, strån

upprätta, vanligen ofvan midten bladbeklädda, rundadt trekantiga, blad
i kanten vanligen sträfva, småax talrika (5 12), 6 -8-blommiga, skärm-
fjäll 5-nerviga, kalkliorst 3 - ti, mycket längre än frukten.

Förek. temligen allraiint på fuktiga, gräsbevuxna ställen.

971 S. rufus Schrad. blad halftrinda rännformiga, hylsblad. vanligen Jiitiii-

aktiga och mycket kortare än blomställningen. 2). -Tuni, Juli. Rotstock
krypande, strån trinda än fotshöga endast nedtill bladbeklädda (/. ma-
jor) än några tum höga, ofta bågböjda, ofvan midten bladbeklädda (f.

baltica), blad i kanten släta, småax få (3—6), vanligen 3-blommiga,
skärmfjäll 3-nerviga, kalkborst ofta felande.

Förek. här och der på gräsbevuxna hafsstränder, såväl längs vestra (f. ma-
jor) som östra kusten (f. baltica), t. ex. vid Vegeholm, Kullen, Bar-
sebäck, mellan Malmö och HcelUnge; den mindre formen (f. baltica)

förek. vid Skanör, Espcröd, Edenryd (H:r C. Roth), Sis.<>ebäck (Dr.

P. Olsson) m. fl. st.

ffff Ax talrika, anordnade i en grenig blomställning i stråets spets.

972 S. maritimus L. vtrå hvasst trekantigt, bladigt, skärmfjäll glatta två-

klvfna med en idlöpandc medelnerv, blomställning föga grenig, nästan
hiifviidlik. 2) Juli, Aug. Rotstock kryjiande, utsändande grenskott,

som i spetsen uppsvälla till knölai', blad platta, pä undi'e sidan något
kölade, blomställning omgifven af 2 eller Hora bladlika hylsblad, som
äro längre än blomställningen, småax äggformiga— aflånga, kalkborst
1— 6, kortare än frukten, ståndare och märken 3.

Förek. här och der pä hafsstränder, t. ex. vid Kullen, mellan Höganäs
och Nyhamn, Helsingborg, Landskrona, Barsebäck, Löddeköjnnge,
Lomma, Malmö, Abekås, Hörte, Charlottenlund , Köpingeåns utlopp,

Cimbrishamn, Stens Hiifvud, Esp)eröd, Ahus, Landö m. fl. st.

973 S. sylvaticHS L. strå rundadt trekantigt, bladigt, skärmfjäll glatta hela

uddspetsadc, blomställning mycket grenig, nästan flocklik. '2j. Juni,

Juli. Rotstock utvecklande korta bladskott och långa krypande gren-

skott, blad platta kölade, i kanterna och längs kcilen sträfva, småax
mörkgröna äggformiga, nästan alla oskaftade och samlade i hnfvudlika

skaffade gytlringar, kalkborst G af fruktens längd.

Förek. på fuktiga skogsängar i närheten af åar och bäckar.

974 S. lacustris L. strå trindt, nästan bladlöst, skärmfjäll hårbräddade,

tvåkliifna med en utlöpande mcdelnerv. % Juli. Rotstock krypande,

strån rent gröna eller gulaktiga, upprätta, 2— 3 alnar höga, nedtill slid-

beklädda, den öfversta eller båda de öfversta slidorna med kort ränn-
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fonnig och stiäf bladskifva, ståndare och märken 3, kalkborst 6, ståu-

darknappar i spetsen håriga.

Förek. alhnänt vid stränder af åar och insjöar.

* S. ffluucus Sw. strån lägre blåyröna, hlomstäUningens grenar korta,
skärmfjäll sträfprickiga, ståndarknappar vanligen glatta, märken 2,

för öfrigt som liufcudformeu.

Förek. här och der på fuktiga ställen vid dammar, åar, på hafsstränder
o. s. v., t. ex. vid Tunneherga å nära Kullen, Lund, HrelUnge, Kö-
pingeåns gamla titlojip, Espieröd m. fl. st.

410. HELEOCHARIS B. Br.

975 H. palustris Br. rotstock mycket lång krypande, strå trindt, ax af-
långt, vid basen omgifvet af tvännc hälft omfattande skärmfjäll, mär-
ken ä. -I- Juni—Aug. Strån upprätta, ofta något tufvade, nedtill glän-

sande rödbruna samt omgifna af tvänne tvärhuggna slidor, skärmfjäll

med en genomskinlig hiunaktig kant, lansettlika, kalkborst 6, qvarsit-

tände, frukt med den äggformiga stiftfoten nedtill temligen skarpt
afsnörd från frukten.

Var. gracilis Fr. ax och strån spädare, de sednare blågröna.

Förek. allmänt pu fuktiga gi-äsbevuxna ställen, \dd stränder o. s. v.; var.
gracilis ej sällsynt, t. ex. vid Lntid, Christianstad (Dr. P. Olsson).

976 H. uniglumis Link, ax vid basen omgifvet af ett helt omfattande skärm-
fjäll, för öfrigt som föreg. 2). Juni—Aug. Strån mycket spädare än
hos föreg., skiirmfjäll mera trubbiga, utan eller med föga utvecklad
hinnkant, mörkbruna.

Förek. allmänt på gräsbevuxna och fuktiga hafsstränder.

977 H. mvlticaidis Lindl. rot,stock kort sned, strå trindt, ax aflångt, iiid

basen omgifvet af ett helt omfattande skärmfjäll, märken vanligen 3.

i Juni— Aug. Strån, i följd af rotstockens korthet, tätt tufvade, ned-
till blekbruna och omgifna af en slida, skärmfjäll äggrunda, något hinn-
kantade, ax vanligen omgifvet af 2 sterila skärmfjäll, af hvilka det yttre

är nästan fullständigt omfattande, kalkborst 6, qvarsittande, fruktens
stiftfot något mera plattad och utbredd på fruktens spets.

Förek. sällsynt på sjösti'änder i norra Skåne, t. ex. vid Ousbysjön.

978 H. acicularis Br. rotstock lång kryllande, strå fåradt å-kantigt, ax
mycket litet, äggformigt, vid basen omgifvet af ett helt omfattandefjäll,
märken 3. 4? Juni—Aug. Några tum hög, mycket späd växt med
tätt tufvade, trådsmala, nedtill af en kort slida omgifna strån, skärm-
fjäll aflånga med föga hiunaktig kant, kalkborst 4, snart affallande, frukt

strimmig.

Förek. allmänt i kärr, på stränder af åar och insjöar.

411. TRICHOPHORUM Pers.

979 T. caspitosnm Un. .<itrå trindt fåradt, slätt, kalkborst ej utväxande
vnder fruktmognaden. 2). Maj- Juli. Strån några tum höga, tätt tuf-

vade, nedtill omgifna af slidor, af hvilka den öfversta har en kort skifva,

ax äggformigt, slutligen nästan klotrundt, 3— 5- blommigt, vid basen
omgifvet af tvänne sterila, med ämne till bladskifva försedda fjäll, kalk-

borst glatta, längre än frukten.

Förek. i skogskärr och torfmossar temligen allmänt i norra delen, spar-

samt spridande sig ner till slättbygden, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O.

Hamnström), Norup Knislinge s:n, Lonshvlt, i Hörja och Röke sock-

nar allmän (Dr. P. Olsson), Örkened, mellan Blekmåsa och Bälinge, En-
gelholm, Vegeholm, Kongaö mossar, Blinkarp, Odensjön, Ask, Éöka-

12*
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hohn, Bosarp, Bönneholm, Höör, S. Rörum, Eeften, Sularp nära Lvnd,
Sandby, Skanör m. fl. st.

980 T. aJpinum Pers. strå trelcantiyt, sträft, kalkhorst slutligen jiera gån-
ger längre än axet. '^ April— Juni. Rotstock krypande, utvecklande

dels enstaka dels tätt tufvade, qvartershöga eller ännu högre, nedtill

slidbeklädda sti'ån, de öfversta slidorna försedda med korta, sträfva

bladskifvor, ax små aflånga, omgifna vid basen af tvänne sterila skärm-
fjäll, af hvilka det nedre har ämne till skifva, kalkborst 4— 6, slutligen

krusiga.

Förek. här och der i torfmossar och kärr i norra delen, sällsynt i den
södra, t. ex. vid Tydinge sjö Broby s:n (Apoth. C. O. Hamnström),
Röke och Loushidt (Dr. P. Olsson), Kongaö mossar, Odensjön, Her-
revadskloster (H:r C. Roth), Blinkarp, Kruintägten, Hjortronmossen,
Ask, Rökahohn, Höör vid Kollejungadammen och Klockesjö (Dr. S.

Berggren), Råslätt, Söfdehorg, Söfvestad, Ifvetofta m. fl. st.

412. ERIOPHORDM L.

f Ax ensamma.

981 E. vaginatum L. strå rundadt trekantigt glatt, beklädt med ä—3 upp-
blåsta bladslidor, ax äggformigt med hinnaktiga genomskinliga skärm-

fjäll. T\ April, Maj. Strån tätt tufvade, omkring fotshuga, nedtill be-

klädda med talrika, styfva trådsmala och glatta blad, stråets öfreslidor

ofta utan bladskifva eller än det nedersta än båda de nedre (då 3 sli-

dor finnas) försedda med bladskifvor, ax nedtill omgifvet af sterila skärm-
fjäll, kalkborst raka, ståndarknappar aflånga.

Förek. allmänt i kärr och torfmossar i norra och mellersta Skånes skogs-

trakter, sällsyntare på slättbygden, t. ex. vid Bosarp, Risarp, Haf-
gård, Törringelund (Cand. C. O. Nordstedt), Tulesbo (Hn- C. Roth),

Cimbrishamn, Mellby m. fl. st.

ff Ax flera tillsammans, omgifna af hylsblad.

982 E. latifolinm Hof. strå rundadt trekantigt, blad platta breda, kortare
än stängellederna, axskaft sträfva. '2|. Maj, Juni. Rotstock kort sned
utan grenskott, strån 2— 3 qvarter höga jemte bladen ljusgröna, blad
med sträfva kanter, i spetsen trekantiga, det öfversta. under blomningen
ej nående upp till blomställningen, axskaft slutligen nedböjda, kalkborst

jemnt afskurna i spetsen, frukt trubbig.

Förek. här och der i torfmossar och kärr, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O.

Hamnström), Röke. Mansdala (Dr. P. Olsson), Lödernp, Ffveröd, Haf-
gård. Krageholm, Lund, Fogelsång, mellan Vallåkra och Belteherga,

Höör, Rökaholm, Ramstorp, Ask, Konga, Billinge, Röstånga. N. Vram.
Kullen m. fl. st.

983 E. angustifolium Roth. strå trindt, blad smala rävnformiga. ranligen

längre än stängellederna, axskaft glatta. 1\. April, Maj. Lik föreg.

men med kortare och spensligare strån samt mera mörkgröna i kanten

nästan släta blad, rotstock krypande, utsändande grenskott, frukt spetsig.

Förek. allmänt i torfmossar och kärr.

984 E. gracile Koch. strå rundadt trekantigt, blad trådsmala trekantiga,

kortare än stängellederna, axskaft sträfva. ?|.Maj,Juni. Spensligare

än föreg. och med mindre, föga hängande ax samt mei'a grönaktiga ax-

fjäll, rotstock krypande och vanligen utvecklande grenskott, frukt af-

lång trubbig.

Förek. här och der i kärr och ^torfmossar, t. ex. vid Orkelljunga, Broby
(Apoth. C. O. Hamnström), Arvp, mellan Araslöf och Lillö (Dr. P. Ols-

son), Yngsjö torfmosse, Roslätt, Malmö, Rökaholm, Ramstorp m. fl. st.
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413. CAREX L.

f Monostachijcp, ax ett enda, enkelt.

985 C. dioica L. tvåbyggare, $ ax af tätt samlade, slutligen rakt utstå-

ende fritktgömmen, märken 2. % Maj, Juni. Rotstock krypande, utveck-

lande grenskott, strån qvartersböga, trinda och släta, blad trådlika släta

med hopvikna kanter, fruktgömmen rundadt trekantiga nerviga, ägg-

runda med kort tvärhugget spröt, föga kortare än de vanligen qvarsit-

tande skärmfjällen, ^ ax smalt aflångt, stundom upptill grenadt och bil-

dande ett sammansatt ax; varierar någongång med androgyniska ax ($
och c? blommor i samma ax), hvarvid J" blommorna sitta i spetsen.

Var. scahrella, strået högre, sträft.

Förek. i kärr och på fuktiga betesmarker, allmänt utbredd öfver hela pro-

vinsen; var. scahrella mera sällsynt, t. ex. i Etiglands dal vid Bå-
stad, Skäralid.

986 C. pulicuris L. sambyggare, ax androgyniskt, fruktgömmen glesa, slut-

ligen nedböjda, märken 2. 2|. Maj, Juni. Strån tätt tufvade, utan gren-

skott, qvartersböga, släta trinda, blad borstlika med hopvikna kanter,

släta, fruktgömmen trinda nervlösa, spolformiga med koit tvärhugget

spröt, längre än de affallande skärmfjällen, ax af talrika ^ blommor i

spetsen samt många ^ blommor.

Förek. här och der på skogsängar och i torfmossar, allmännast i norra

delen, t. ex. vid Förslöf (Stud. J. .lönsmn), Kullen Qerestädes, Bosarps
herregård, Kongaö mosse, Örkelljunga, Hörja, Eljalt Röke s:n och

Ulfshult Örkeneds s:n (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamn-
ström), Ekeröd nära Billinge, Bosarp, Axelvåld, Stehag, Kungsmar-
ken nära Lund, mellan V. Toeet och Haslemölla, Efverlöf, Boslätt,

Hörte. Dybeck. Esperöd, Mansdala m. fl. st.

987 C. paucijiora Ligtiif. sambyggare, ax androgyniskt, fruktgömmen glesa

shitligen nedböjda, märken 3. "21- Juni. Rotstock utvecklande gren-

skott, strån qvartersböga trekantiga, upptill sträfva, blad smala ränn-

formiga, i sjDetsen något sträfva, fruktgömmen trinda nervlösa, syllika,

längre än de affallande skärmfjällen, med det långt utdragna sprötet i

spetsen tvärhugget, stift syllikt långt utskjutande ur mynningen af sprö-

tet, ax af 1—2 (^ blommor i spetsen samt 3—5 $ blommor vid basen.

Förek. i sumpiga skogskärr i norra delen, vanligen åtföljande Bubus Cha-

mamorus, t. ex. vid Svartarp Broby s:n (Apoth. C. O. Hamnström),
"ymnig i norra Skånes myrar: Eljalt och Röke myrar, Loushult s:n,

Ulfshult Örkeneds sm" (Dr. P. Olsson), BUnkarp ra. fl. st.

ff Homostachyce, ax sammansatt af androgyniska småax,

a — Småax med ^ blommor i spetsen eller en del småax nf blott

$ blommor.

1 — Rotstock lång krypande.

988 C. chordorhiza Ehrh. strå nästan trindt, slätt, alla småaxen andro-
gyniska, bildande ett litet äggformigt ax, fruktgömmen af skärmfjäl-
lens längd. % Juni. Rotstock slutligen alnslång uppstigande grenig,

beklädd af mörka bladsHdor, strån raka qvartersböga, nedtill trinda,

upptill trubbkantiga, blad smala rännformiga, i kanterna släta, kortare
än strået, ax äggformigt, bildadt af 4 —8 mycket tätt sittande, fåblom-
miga småax, 'fruktgömmen på yttre sidan kullriga, på inre platta, med
qvarsittande långt utskjutande stift, föga nerviga, med kort tvärhugget
spröt.
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FöreTc. sällsynt i dyiga kärr i norra Skåne, t. ex. vid Karshohn, Snöarp
Broby s:n (Apotli. C. O. Hamnstrum), mellan Eljo.lt och GaltJmlt Böke
s:n (Dr. P. Olsson).

989 C. incurva Lightf. strå runfladt kantigt, slätt, alla småaxen andro-
gynisha, bildande ett rundadt ax, fruktgmmncn längre än skärmfjäl-
len. 21- Juni. Strån några tum höga, vanligen krökta (hos den Skån-
ska formen, var. pratensis, raka), föga längre än de borstlika, hoprul-

lade, i spetsen något sträfva bladen, småax tätt samlade i ett stort ax,

fruktgömmen uppblåsta nervlösa, på yttre sidan kullriga, på inre platta,

med kort tvärhugget spröt, längre än skärmfjällen.

Förek. sällsynt på hafsstranden vid Båstad.

990 C. disticha Huds. strå. trekantigt, upptill sträft, småax samlade i ett

aflångt ax, de mellersta af ^, de öfriga af $ blommor eller androgy-
niska. % Maj, .Juni. Strån 1—2 fot höga bladiga, blad tcmligcn breda
platta, upptill i kanten sträfva, småax talrika bildande ett något flikadt,

slutligen lutande ax, de nedre småaxen stundom åtskilda, fruktgömmen
nerviga, ofvan midten försedda med en smal tandad vingkant, utdragna

i ett sträft, i spetsen tvåklufvet sprut, längre än skärmfjällen.

Förek. allmänt på fuktiga ängar och i torfmossar.

991 C. arenaria L. strå trekantigt, upptill sträft, småax samlade i ett af-

långt ax, de nedre af $, de öfre af ^ blommor, de mellersta andro-
gyniska. , 2j. Maj, Juni. Rotstock grenig, flera alnar lång, beklädd af

i trådar upplösta slidor, strån 1— 2 qvarter höga, slutligen lutande, en-

dast nedtill bladiga, blad upptill sträfva smala, slutligen lioprullade, ax

vid basen försedt med ett i en lång udd utdraget hylsblad, af talrika

småax, af hvilka de nedre äro något åtskilda, fruktgömmen nerviga,

ofvan midten försedda med en bred småtandad vingkant, på yttre sidan

kullriga, på inre platta utdragna i ett syllikt tvådelt spröt.

Förek. allmänt pä sandiga hafsstränder, äfven här och der i det inre af

landet, t. ex. i Willands härad och på mellersta Skånes sandfält, t.

ex. vid Oenarp, Efverlöf, Haslemölla m. fl. st.

2 - Botstock kort, nästan upprätt, och strån derigenom tiifvade.

* Småax grönaktiga, fruktgömmen utspärrade.

992 C. vulpina L. ax upprätt aflångt, af tätt samlade oskaftade och sam-
mansatta småax, fruktgömmen utspärrade nerviga., längre än de brun-
aktiga skärmfjällen. % Juni, Juli. Strån alnshöga, skarpt 3-kantiga

af något vinglika kanter och med något konkava sidor, ui^ptill sträfva,

blad breda med sträfva kanter, fruktgcimmen med sträft, tvåklufvet

spröt, gulaktiga.

Var. nemorosa Bebent. ax något afbrutet, med långa borstlika .'ikärm-

blad.

Förek. allmänt på fuktiga ställen, i diken o. s. v.; var. nemorosa mera
sällsynt, t. ex. vid Lund, Alnarp, Malmö.

993 C. muricata L. ax tipprätt aflångt, af tätt samlade oskaftade, enkla

småax, fruktgömmen utspärrade, nedtill något nerviga, mycket längre

än de brunaktiga skärmfjällen, ^j. Juni, Juli. Strån upprätta, trekan-
- tiga af ovingadc kanter och platta sidor, upptill sträfva, blad smala med

sträfva kanter, fruktgömmen glänsande grönaktiga, deras spi-öt tvåkluf-

vet, föga sträft.

Var. virens Lmk. de nedre småaxen åtskilda, skärn)fjäll något grön-

aktiga.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker; var. virens i skogar.
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994 C. divuha Good. ax slutligen något låtande, af sammansatta, temli-

gen små ax, de nedre långt åtskilda skaffade, fmktgömmen nästan
lipprätta och nervlösa, mycket längre än de livitaktiga skärmfjällen.

^ Juni, Juli. Föga skild från föreg., hvars vai'ietet, virens, synes bilda

en ("ilVergång till denna; strån slutligen något lutande, fruktgönimen
vanligen bredare, grönaktiga glänsande, för ölr. som föreg.

Förek. temligen sällsynt i fuktiga bokskogar, t. ex. kring Ringsjön såsom
vid BosjökloHer, Klinta m. H. st., Öfredskloster, i Köpingeådalen så-

som vid Böddinge; Krageholm, kring Oppmannasjön (Apoth. C. O.

Hamuström), Kullen m. fl. st.

** Småax hrnnaktiga, fruktgömmen upprätta.

995 C. teretiuscula Good. strån viyptill trekantiga med konvexa sidor, små-
ax anordnade i en axlik blomställning, fruktgömmen. glänsande, ned-

till på yttre sidan längs midten otydligt 2-nerviga, på inre nerolösa,

spröt ovingadt småtandadt. 2)- Maj, Juni. Strån föga tufvade, alns-

höga, nedtill nästan trinda, up))till sträfva, blad nästan trådsmala blå-

gröna, i kanten sträfva, deras slidor ej upplösande sig i trådar, småax
än enkla än sammansatta, skärmfjäll bredt hinnkantade, kortare än de
nedtill på yttre sidan intrj^ckta fruktgömmena, spröt 2-tandadt.

Förek. här och der i torfmossar och kärr, t. ex. vid Bosjökloster, Lund,
Köpingeåns gamla fåra. Broby (Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.

996 C. paradoxa W. strån trekantiga med konvexa sidor, småax samman-
satta, anordnade i klase, frnktgömmen glanslösa, på båda sidor ner-

viga, spröt ovingadt småtandadt. 2}. Juni. Strån tätt tufvade, alns-

höga eller ännu högre, upptill sträfva, blad trådsmala, i kanten sträfva,

nästan rent gröna, deras slidor upplösande sig i trådar, skärmfjäll smalt
hinnkantade, kortare än fruktgömmena, spröt 2-tandadt.

Förek. temligen sällsynt i kärr och torfmossar vid stränder af åar och in-

sjöar, t. ex. vid Vejlesjön, Strö, Sörby, Söfvestad, Krageholm, Bö-
stånga, Billinge m. fl. st.

997 C. paniculata L. strån skarpt trekantiga med 3 konkava och 1 plat-

tad sida, småax sammansatta, anordnade i klase, fruktgömmen glans-
lösa, på båda sidor vid, basen nerviga, spröt med hvit hinnaktig och
småtandad vingkant. % Maj, Juni. Strån tätt tufvade alnshöga eller

ännu högre, gröfre än hos föreg., upptill sträfva, blad blågröna, temli-

gen breda, i kanten sträfva, slidor ej upplösande sig i trådar, skärm-
fjäll bredt hinnkantade af fruktgömmenas längd, spröt 2-tandadt; varie-

rar med föga grenig, sammandragen blomställning (var. simplicior).

Förek. temligen sällsynt i kärr vanligen utmed sjöstränder och åbräddar,

t. ex. vid Båbelöfssjön (Dr. P. Olsson), Lefrasjön, Gladsax (Stud. A.

Falck), Krageholmssjön (var. simplicior), Köpingeådnlen flerestädes,

mellan Skabersjö och Anderslöf, Landskrona (var. simplicior) m. fl. st.

b — Småax med ^ blommor vid basen eller de nedre af blott $ blommor.

1 — Fruktgömmen med breda hinnaktiga vingkanter.

998 C. leporina L. strån 3-kan tiga, nästan släta, småax 4—6 tätt närmade,
fruktgömmen ända från basen vingkantade, nerviga. T\- Juni, Juli.

Strån tätt tufvade, ända till en fot höga, närmast under axet sträfva,

blad breda plattade, i kanten sträfva, skärmfjäll bruna, hinnkantade,
stundom hvitaktiga med grön nerv (var. argyroglochin), af de plattade
fruktgömmenas längd eller längre.

Förek. allmänt på ängar, betesmarker, vid vägkanter o. s. v.
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2 — Fruktgömmen utan hinnkant.

999 C. remota L. småax 6—10 gröna, enTcla, långt åtskilda, med hylshlad
längre än strået, fruktgömmen upprätta, äggrundt lansettlika, på yttre

sidan kullriga och nerviga af 5— 7 ofvan midten förenade nerver, spröt
2-klufvet, i kanten småsågadt. % Juni, Juli. Strån tufvade, rundadt
trekantiga, under axet vanligen sträfva, bladiga, i spetsen nedböjda och
mellan småaxen zigzagformigt böjda, blad gröna, i kanten sträfva, smala
platta, långt uddspetsade, skärmfjäll hinnaktiga gulbvita, kortare än
fruktgömmena.

Förek. här och der i fuktiga skogar, t. ex. vid JRosenhults qvarn Förs-

löfs s:n (Stud. J. Jönsson), Hallandsås, Söderåsen, Kullen, Bamstorp,
Bökaholm, Trolleholm, vid Mingsjön, Fogelsång, Dalby hästhage, Al-
narp, Torup, Börringe, Hafgård, Heckeherga, Krageholm, Baldringe
(Dr, P. Olsson), Esperöd, V. Vram, Arup, Byssbergen, Broby (Apoth.

C. O. Hamnström), Sörby m. fl. st.

1000 C. Boenninghausiana Weih. småax 8—13, de nedre aflägsnade, det

nedersta sammansatt, med hylsblad ej längre än strået, fruktgömmen
upprätta, äggrundt lansettlika, nerviga med utdraget 2-klufvet spröt.

% Juli. Strån upprätta, raka mellan småaxen, blad bredare och mera
blågröna, för öfrigt lik föreg.

Förek. sällsynt i skogen kring Stehag, der den likväl nu synes vara för-

svunnen; Svenska exemplar osedda af författaren.

1001 C. microstachya Ehrh. småax 3—5 brunaktiga, tätt sittande, utan
hylsblad, det öfversta störst med $ blommor vid basen, de öfriga af
5 blommor, fruktgömmen upprätta nerviga af åtskilda nerver, med
sträft 2-tandadt spröt. % Juni, Juli. Strån glesa, frän ett qvarter

till en fot höga, upptill trekantiga och något sträfva, blad samlade vid

stråets bas, blågröna, rännformiga med trekantig spets, det öfversta axet

flera gånger längre än de fåblomniiga sidoaxen, slutligen klubblikt,

skärm^äll brunaktiga hinnkantade, kortare än fruktgömmena.
Förek. sällsynt i skogskärr i norra delen, t. ex. vid Orkelljiwga, Broby

skog och Svartarp Broby s:n (Apoth. C. O. Haranström); i södra delen

vid Börringe, der den likväl i sednare åren ej varit anträffad.

1002 C. canescens L. småax grönaktiga, 4—7, de nedre föga åtskilda

med vanligen korta borstlika hylsblad, fruktgömmen ujyprätta, svagt

nerviga, upptill i kanten småsågade, nästan utan spröt. Ij. Juni, Juli.

Strån tätt tufvade, ända till fotshöga, trekantiga med konkava sidor,

upptill sträfva, jemte de platta, i kanterna sträfva bladen grågröna,

skärmfjäll bleka hinnaktiga med grön medelnerv, något kortare än de

på yttre sidan mycket kullriga, föga nerviga, bredt äggrunda frukt-

gömmena.
Förek. allmänt i fuktiga skogar, vid stränder o. s. v.

1003 C. elongata L. småax brunaktiga, 6—10, vanligen utan hylsblad,

fruktgömmen upprätta lansettlika, på ömse sidor uppihöjdt mäugner-

viga, på den yttre sidan kullriga, småningom afsmalnande i ett kort,

2-tandadt spröt. % Juni. Strån tätt tufvade, alnshciga, trekantiga med
platta sidor, sträfva, blad sträfva platta, gulgröna, småax kort cylindri-

ska, skärmfjäll bruna hinnaktiga, mycket kortare än fruktgömmena.

Förek. ej allmänt i fuktiga skogar och torfmossar, t. ex. vid Kragehobn,

Mellby, Bjerlöf (Dr. P. Olsson), Tydinge och Svartarp Broby s:n

(Apoth. C. O. Hamnström), Sörby, Billinge, Eöstånga m. fl. st.

1004 C. stellulata Good. småax 3-5 brungröna, föga åtskilda, de nedre

vanligen med korta borstlika hylsblad, fruktgömmen utspärrade, plat-

tade bredt äggrunda, på yttre ,<sidan nerviga, plötsligt afsmalnande i
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ett långt spröt. ^j. Maj, Juni. Strån tufvade, qvartershöga eller högre,

trekantiga och merendels släta, blad rent gröna, smala rännlbrmiga,

med sträf trekantig spets, småax klotrunda, det öfversta med talrika

(^ blommor vid basen, skärmfjäll bruna, längs midten grönaktiga, med
hinnaktiga kanter, hälften kortare än de på insidan nervlösa frukt-

göramena.
Förek. allmänt på ängar och fuktiga betesmarker.

fff Heterostachyce, småax flera åtskilda, äe öfrc af ^. dt nedre af $
hlomvior.

a — Märken 2.

1 — Fruktgövimen plattade, nerviya.

1005 C. vulgaris Fr. blad temligen breda, § ax aflånga upprätta, tätt när-

made, fruktgommen länge qvarsittande, längre och bredare än skärm-

fjällen. '2|- Maj, Juni. Ört tätt tufvad eller alstrande rotskott, strån

styfva upprätta, stiäfva trekantiga, ända till en fot höga och deröfver,

vid basen omgifna af flera utvecklade blad, blad blägröna, vanligen

med uppåtvikna kanter, sträfva, styfva upprätta, bladslidor ej uppbri-

stande i trådar, J* ax vanligen ensamt, stundom 2— 3, $ ax 2—4, de

nedre stundom skaftade, det nedersta ej sällan sittande vid stråets bas

och långt skaftadt, de nedre hylsbladen fullt utvecklade, något kor-

tare än strået, fruktgömmen tätt tegellagda, regelbundet ordnade i ra-

der, nerviga, på yttre sidan något kullriga.

Förek. allmänt i mänga former, i kärr och på fuktiga betesmarker.

1006 C. juncella Fr. strån smala spensliga, blad trådsmala hoprullade,

vanligen längre än strået, $ ax mera, åtskilda och smalare. 1\- Maj,

Juni. Strån tufvade, hvasskantiga och sträfva, vid basen omgifna af

rödbruna slidor, $ ax ofta något skaftade, smalt cylindriska; synes stå

emellan föreg. och C. caspitosa.

Förek. sällsynt f kärr i norra Skåne, t. ex. vid Kullen, Vlfshult Örkeneds
s:n och Hörja vid IJjelmalJ7ing (Dr. P. Olsson); författaren vill äfven

erinra sig hafva sett exemplar frän trakten af Ifö (saml. af Dr. A. R.

Cervin). Den Skånska formen närmar sig genom tjockare ^ ax mera
föreg.

1007 C. strida Good. ^ ax utdraget cylindriska, upprätta, fruktgömmen
snart åkallande, föga större än skärmfjällen . Tj. Maj, Juni. Till kän-

netecken mycket öfverensstämmande med C. vulgaris, men betydligt

högre ; strån tufvade, 2 3 fot höga, bladslidor slutligen upprispade i

trådar, hylsblad längre eller kortare än strået, J* ax 1— 2, $ ax 3—4 van-

ligen oskaftade. de öfre i spetsen ej sällan baxnande ^ blommor (liksom

hos C. vulgaris), fruktgömmen regelbundet oi"dnade i rader.

Förek. temligen allmänt i kärr, vid stränder o. s. v.

1008 C. prolixa Fr. ? ax utdraget cylindriska, lutande,fruktgömmen länge

qvarsittande, kortare än skärmfjällen. % Maj, Juni. Står på öfver-

gången mellan föreg. och följ., skiljande sig från föreg. dels genom
ofvan anförda kännetecken dels genom bredare, rent gröna blad, talri-

kare och längre åtskilda såväl J* som ^ ax, vanligen längre hylsblad

samt genom de ej i trådar upprispade slidorna, från följ. genom plat-

tade nerviga fruktgömmen, som äro längre än skärmQällen.
Förek. här och der i kärr, vid stränder o. s. v., t. ex. vid Sörby och Sin-

clairsholm (Dr. A. R. Cei'vin enl. Dr. P. Olsson); Skånska exemplar

osedda af författaren.

2 — Fruktgömmen på båda sidor kullriga, nästan nerolösa.

.1009 C. acuta L. ^ ax 2—3, $ ax utdraget cylindriska, lutande, långt
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åtskilda. 2J Maj, Juni. Strån 2— 3 fot höga, skarpkantiga sträfva, nå-

got lutande, blad nästan blågröna med i trådar ty uppristade slidor,

breda med tillbakarullade kanter, sträfva, hylsblad ofta längre än strået,

$ ax 3—4 skattade eJler oskaftade, skärmfjäll ej sällan längre än frukt-

gömmena, dessa sednare ej regelbundet ordnade rader.

Var. iiuviatiUs Hn. sliärmfjäU kortare fw frid~tgömmena, hylshlad längre
än strået.

Var. personata Fr. ört (/idgrön. skärmfjäll kortare änfruktxjönunena, $
ax hängande.

Förek. temligen allmänt i kärr, vid stränder o. s. v.; varieteterna växa
vanligen tillsammans med hufvudformen.

1010 C. ccespitosa L. $ ax ensamt, $ ax oskaftade upprätta, tätt när-
made. 1\. Maj, Juni. Vanligen förblandad med ('. vulgaris, frän hvil-

ken den skiljer sig genom alltid tätt tufvade, bladlösa strån, outveck-

lade, till slidor reducerade hylsblati, ensamma J* ax samt iilltid tätt

närmade ^ ax och slutligen genom nervlösa kullriga, ej regelliundet i

rader ordnade och lätt affallande fruktgömraen ; äfven hafva bladslidorna

benägenhet att upplösas i trådar, hvaijemte den blommar tidigare.

Förek. tendigen sällsynt på fuktiga ängar, sannolikt allmännare i norra
delen, fast förljlandad med närstående arter, i synnerhet C. vulgaris;
i södra delen sparsamt, t. ex. vid Fågelsång. Söfvestad.

b — Märken 3.

1 — Fruktgömmen utan eller med kort sjjröt.

* (^ ax merendels ftera, fruktgömmen sträft punkterade.

1011 C. glauca Scop. hlågrön, $ ax 2-—3 skaftade. slutligen hängande,
hylsblad bladlika, fruktgömmen glest håriga 'på kanterna, med kort

spröt. Ij. Maj, Juni. Hotstock krypande, utvecklande grenskott, strån

ända till en fot höga, nedtill bladiga, rundadt trekantiga släta, blad

platta, föga sträfva, det nedre hylsbladet försedt med slida, nående upp
till J* axen, som vanligen äro 2— 3, $ ax cylindriska med rundadt tre-

kantiga, ncrvlösa fruktgömmen, som äro af samma längd som de spet-

siga skärmfjällen, men bredare än dessa.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

** ^ ax ensamt, klubblikt, i spetsen vanligen bärande $ blommor, frukt-

gömmen sträft punkterade.

1012 C. Buxbaumii Wg. ? ax ovala upprätta, nästan oskaftade, frukt-

gömmen trekantiga nerviga, med nästan omärkligt, tvåtandadt spröt.

'2]- Juni. Rotstock krypande utvecklande grenskott, strån jemte bladen

blågröna, trekantiga släta eller närmast under -axen sträfva, vid basen

beklädda med rödbruna slidor och smala platta, sträfva blad, hvilkas

slidor upprispas i trådar, det nedersta hylsldadet nående ui)p till det

androgyniska toppaxet, fruktgömmen gröna bredare än de uddspetsiga

skärmfjällen.

Förek. sällsynt på fuktiga ängar, t. ex, vid Roslätt, Bjersjöladngård, Bam-
storp i Killekärr (Stud. B. Cöster), Arup.

*** ^ ax ensamt, utan $ blommor, fruktgömmen släta, glatta.

1013 C. pallescens L. ? ax skaftade .'slutligen hängande,fruktgömmen trinda

trubbiga, nervlösa, blad gröna breda, plattade, håriga och .^träfva. 2).

Juni. Strån tufvade bladiga, ända till en fot höga, trekantiga, upptill

sträfva, hylsblad med gröna slidor, stora plattade, längre än strået, ?.
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ax 2—3, ovala tätblommiga, närsittande, fruktgrimmcn gnnia af de gröna

eller bruna skärmfjällens längd.

Förek. temligen allmänt i skogsängar.

1014 C. limosa L. $ ox sJcaftade hängande, fruktyötiDHcu plattadt trekan-

tiga, nerviga, kort .iprötspctsade, skärmfjäll vanligen bredt äggrunda,
nästan trnbhiga och uddspctsude, blad blågröna, trädlika trekantiga,

glatta och sträfca. 2} Juni. Rotstock uppstigande, utvecklande gren-

skott, strän ända till 2 fot höga, trekantiga, upptill sträfva, hylsblad

med bruna slidor, smala borstlika, vanligen korttire än strået, § ax 1— 2,

äggformiga, långt skattade, skärmfjäll ljusbruna, föga längi'e än frukt-

gömmena.
Förek. ej sällsynt i skogskärr och torfmossar i norra och mellersta Skåne,

t. ex. vid Lrfrasjön, Vejlesjön (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O.

Hamnström), Sörhy, Binnarps myr LoKshalts s:n och Éljalt Möke
s:n (Dr. P. Olsson), Örkclijnnga, Qvesarum, Kongaö mossar, Biseberga
(Stud. C. .T. Bnströra), Bökahohn, i:io.s;yo^tos^er (Lektor O. W. Hultmark);
sällsjTit i södra Skåne, t. ex. vid Boslätt.

1015 C. irrigua Sm. $ ax skaftade hängande, frukbjömmen plattadt tre-

kantiga, mera otydligt nerviga, kort sprötspetsade, skärmfjäll lansett-

lika, långt spetsiga, blad gröna, breda platta, glatta och sträfva.

4 Juni. Nära beslägtad med föreg., från hvilken den älven skiljer sig

genom merendels mera mörkbruna skärmfjäll, som äro dubbelt längre

än fruktämnena, samt genom bredare hylsblad.

Förek. sällsynt i kärr i norra delen, t. ex. vid Tossie, Böke s:n flerestä-

des (Stud. J. Jönsson), Örkelljunga, Broby s:n flerestädes (Apoth. C.

O. Hamnström), Breanäs m. fl. st.

1016 C. panicea L. $ ax xipprätta, kort skaftade, det öfversta oftast oskaf-

tadf, fruktgömmen västan klotrunda uppblåsta, med kort tvärJtugget

spröt, blod blågröna. '4 April, Maj. Rotstock krypande, utvecklande

grenskott, strån ända till en fot höga, föga kantiga släta, blad nästan

platta, i kanten sträfva, $ ax 2— 3, det nedersta stundom utgående från

stråets bas, det öfversta sittande tätt under det upprätta ^ axet, hyls-

blad korta med långa slidor, axljäll lansettlika spetsiga.

* sublivida Hn. stjelkblad och hylsblad smalare samt ax och fruktgöm-
uien mindre.

Förek. allmänt på ängar och fuktiga betesmarker; * sttblivida vid Helgeå

nära Knislinge mölla (Dr. P. Olsson).

1017 C. vaginata Tau.^ch. $ ax npprätta skaftade, åtskilda, fruktgömmen
nästan tvåkantiga, ej uppblåsta, med kort sntdskurnt spröt, blad gröna..

% Juni. Liknar föreg. men högre oeh med mera åtskilda ax; ^ ax

långt skaftadt och derigenom långt skildt från $ axen, under blomningen
merendels vinkelrätt iitböjdt, hylsblad med stora uppblåsta slidor, skärm-

fjäll äggrunda och mera trubbiga än hos föreg.

Förek. sällsjut i skogskärr i norra delen, t. ex. i Broby s:n flerestädes

såsom vid Haganäs, Tydinge och Eskilstorp (Apoth. C. O. Hamnström),
sannolikt flerestädes i norra Skåne.

**** $ ax ensamt, fruktgömmen småludna.

1018 C. pihtlifera L. ^ ax längre än $ axen, $ ox 2—3 klotrunda, tätt

sittande osknftade, skärmfjäll ljusbruna uddspetsiga, af de nästan
klotrunda fruktgömmenas längd, strån upptill sträfva %. Juni, Juli.

Rotstock utan grenskott, strån tätt tufvade, nedtill bladiga, fotshöga,
slutligen nedbiijda, blad slaka Ijusgrihia platta, i kanterna sträfva, hyls-

blad bladlika utan slidor, men med hinnaktiga öron vid basen, det ne-
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dersta vanligen nående öfver strået, ^ ax nästan oskaftadt, smalt cylin-

driskt, fruktgömmenas spröt kort, 2-tandadt.

Förek. allmänt på torra betesmarker.

1019 C. montana L. ^ ax längre än $ axen, $ ax l-!i nästan klotrunda,
tätt sittande osJcaftade, sJcärinfjäll si^arthruna vddspetsif/a, kortare än
de omvändt äggrunda fruktgönimena, strån ii^jptill sträfva. 2). Maj,
Juni. Rotstock utan grenskott, strån tätt tufvade, ända till en fot höga,
vid mognaden något böjda, föga längre än de slaka ljusgröna, platta,

sträfva och glest håriga bladen, hylsblad slidlika, stundom med kort
bladlik udd, (^ ax nästan oskaftadt tjockt, cylindriskt, fruktgömmenas
spröt kort, 2-tandadt.

Förek. allmänt på betesmarker och skogsbackar.

1020 C. prfeeox Jacq. $ ax längre än ^ axen, $ ax 1—3 oflånga, vanli-

gen närsittande ocfi något skaftade, skärmfjäll Ijushruna uddspetsiga,

af de ovala, frtiktgömmenas längd, strån nästan släta. 2). Maj. Rot-

stock utvecklande grenskott, strån qvartershöga eller högre, upprätta,

mycket längre än de blekgröna styfva, upprätta och sträfva bladen, hyls-

blad slidlika, stundom med kort bladlik udd, det nedersta ^ axet stun-

dom långt skaftadt och utgående från stråets bas,, J* ax rödbrunt något skaf-

tadt, tjockt cylindriskt, fruktgömmenas spröt kort. nästan tvärhugget.

Förek. allmänt på betesmarker.

1021 C. ericetornwi Poll. ^ ax längre än $ axen, $ ax 1—2 ovala, tätt

sittande oskaftade, skärmfjäll Ijusbrnna hvitkantade, trnhhiga, af de
omvändt äggrunda fruktgömmenas längd, strån släta. % Maj, Juni.

Eotstock utvecklande grenskott, strån qvartershiiga, mycket längre än
de styfva upprätta, blågröna och sträfva bladen, hylsblad hinnaktiga

slidlika, stundom med borstlik udd, J" ax gråbi-unt, något skaftadt,

smalt cylindriskt, fruktgömmenas spröt kort, nästan tvärhugget, skärm-
fjäll hårbräddade.

Förek. allmänt på torra backar och betesmarker.

1022 C. digitala L. $ ax öfvervnxet af $ axen, $ ax 2—3 glesblomniiga,

långa smala, något afiägsnade, med utskjutande skaft, skärmfjäll af
fruktgömmenas längd. ?]- Juni. Tätt tufvad, utan grenskott, blad ljus-

gröna sträfva, föga kortare än de vid basen med rödbruna slidor be-

klädda, nästan trinda och släta stråna, hylsblad slidlika, ^T ax oskaftadt,

vid basen omslutet af ett hylsblad, dei. nedre $ axet något aflägsnadt,

fruktgömmen mot basen starkt afsmalnande, med koii tvärhugget spröt,

skärmfjäll rödbruna, tvärhuggna med udd.

Förek. här och der i skogsbackar i norra och mellersta delen, t. ex. på
Ryssbergen, vid Araslöf, Sörby, Broby (Apoth. C. O. Hamnström),
Skäralid, Odensjön, N. Vram, Fastorp och Lappan vid Vallabäeken,

Ringsjön vid Klinta klint m. fl. st.

1023 C. ornitJiopoda Willd. $ ax öfvervuxet af $ axen, $ ax 2—3 gles-

blommiga, långa smala, närsittande, med inneslutna skaft, skärmfjäll

kortare än fruktgömmena. 2). Juni. Strån vid basen omgifna af blek-

gröna slidor, 9 ax båglikt b()jda, mera fåblommiga, axfiäJl ljusbruna:

mindre än föreg., hvilken den liknar.

Förek. på skogsbackar i nordöstra Skåne, enligt en äldre uppgift, men är

i sednare tider ej återfunnen.

.2 -- Fruktgömmen med långt spröt.

* ^ ax ensamt, $ ax o,skaftade eller kort skaftade, vid fruktmognaden
upX)rätta.

1024 C. jiava L. de öfre $ axen närsittande oskaftade, fruktgömmen längre
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än de trttbbiga sTcärmfjällen, slutligen netlböjdti med nedhöjdt sinöt

af fruktgömmets längd, strån vanligen släta. 2). Maj, Juni. Utan gren

-

skott, strån ända till en fot höga, tätt tufvade, trekantiga, vanligen

längre än de temligen breda platta strätVa bladen, det nedersta hyls-

bladet stort plattadt, slutligen nedhiingande, skärmfjäll gulbruna, J* ax
nästan oskaftadt, 9 ^^ ^—i gulgröna, rundadt aflånga, de öfre sittande

tätt under J* axet, de nedre ofta åtskilda, fruktgömmen uppblåsta, upp-
höjdt nei'viga.

Var. lepidocarpa Tauseh. ^ ax långt skuftadt, $ a^ något åtskilda,

rundade, det nedersta skärmbladet kortare.

Förek. allmänt på fuktiga ängar; var. lepidocarpa mera sällsynt, t. ex. vid

Esperöd, Gladsax (Stud. A. Falck), Krageholm, Örketljunga m. fl. st.

1025 C. Oederi Ehrh. de öfre ^ axen närsittande oskaftade, fruktgömmen
längre än de trubbiga skärmfjällen, utspärrade, med rakt spröt af
fruktgömmets halfva längd, strån vanligen släta. 2j. Juni, Juli. Utan
grenskott, strån från några tum nästan ända till en fot höga, trekan-

tiga, längre eller kortare än de smala, vanligen hopvikna, sträfva bladen,

det nedersta hylsbladet utstående, kortare och smalare än hos föreg.,

skärnifiäll gulbruna, ^ ax vanligen oskaftadt, smalare än hos föreg., ^
ax 2-3, mindre och mera rundade än hos föreg., gulgröna, fruktgöm-
men små, otydligt nerviga, uppblåsta, nästan klotrunda och tvärt sam-
mandragna* ett spröt.

Var. oedocarpa Ands. ^ ax skaftadt, ^ ttx åtskilda, fruktgömmen med
längre spröt.

Förek. här och der på öfversvämmade insjöstränder och i kärr, t. ex. vid

Söfvestad, Bosjökloster och flerestädes vid Ringsjö)!, Finjasjön, Kul-
len, Örkelljunga, Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Ifö (Dr. P. Olsson)

m. fl. st.; rar. oedocarpja mera sällsynt, t. ex vid Söfvestad. Bosjö-
kloster, Ramstorp t Killekärr (Stud. B. Cöster) m. fl. st.

1026 C. extensa Good. de öfre $ axen närsittande, oskaftade,fruktgömmen
längre än de trubbiga nddspetsade skärmfjällen, nästan U2)j)rätta,

hylsblad mycket långa trådlika, utspärrade, strån släta. '4 Juni, Juli.

Utan grenskott, strån från ett qvartcr ända till fotshöga, tätt tufvade,

blad smala hoprullade, släta, något blågröna, J* ax oskaftadt, klubblikt,

9 ax 5— 4 ovala, det nedersta vanligen något åtskildt och ej sällan skaf-

tadt, skärmfjäll mörkbruna, fruktgömmen ej uppblåsta, kullriga nerviga,

afsmalnande i ett rakt spröt, som är kortare än halfva fruktgömmet.

Förek. sällsynt på gi-äsbevuxna hafsstränder. t. ex. vid Valjö, Landskrona
vid Gråen (Adj. C. A. Hesselgren).

1027 C, fulva Good. ^ a,x åtskilda, något skaftade, fruktgömmen längre
än de spetsiga skärmfjällen, nästan upprätta, det nedersta, hylsbladet
bredt, nående ^ axet, strån vanligen sträfva, blad långa gulgröna.

% Juni, Juli. Rotstock utvecklande korta, nästan upprätta grenskott,
strån fotshöga Irekantiga, upptill stiäfva, hylsblad med hinnaktigt tvärhug-
get, bladskifvan motsatt snärp, upprätta, i kanten sträfva, hylsblad med
långa slidor, c? f*x långt skaftadt, skildt från $ axen, skärmfjäll röd-
gula hinnkantade. fi-uktgömmen nerviga med långt sträft och rakt spröt.

Förek. ej sällsynt på fuktiga skogsängar, t. ex. vid Esperöd, Benestad,
Hafgård, Pinelierna, Stehag, Bosjökloster, Wrams Gunnarstorp, Kul-
len, Hallandsås, Örkelljunga, Broby (Apoth. C. O. Hamnström) ra. fl. st.

1028 C. Hornschuchiana Hop. ^ ax åtskilda, något skaftade, fruktgömmen
längre än de något spetsiga skärmfjällen, nästan upprätta, det neder-
sta, hylsbladet smalt, ej nående ^ axet, strån vanligen sträfva, blad
korta blågröna. Tj. Juni, Juli. Lik fi)reg., men med mera bågb('yjda
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grenskott, längre åtskilda $ ax, kortare hylsblacl, vanligen föga längre

än sitt ax, mera mörkbi-una skärnitjäll samt grönaktiga, mera rundade
fruktgömmen.

Förek. här och der på fuktiga ängar, t. ex. vid Ktdlen, ÖrheUjunga, Ulfs-

hult Örkeneds s:n (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O. Ilamnstrom),
Vrjlesjön, Ytiysjö mosse, Esperöd, Bagestads mälare Löderups s:n

(Dr. P. Olsson), Sufvestad, mellan Fogelsfmg och Sandhy, Bosjölcloster

(Lektor C. W. Hultmark), Asl-eröd Westerstads sm (Dr. L. Holmstnim)
m. fl. st.

1029 C. distans L. $ ax långt åtskilda ^kaftadc, fruktgömmen längre un

de triihhiga eller urniipna, uddspetsade skärmfjällen, nästan upprätta,

strån släta. T\- Juni, Juli. Utaii grenskott, strån trekantiga tätt tuf-

vade, blad något blågröna jilatta, i kanten sträfva, (^ ax långt skaftadt,

aflägsnadt från de aflångt cyliiidriskii ^ axen, hylsblad med läng slida

och ett aflångt trubbigt hinnaktigt och bladskifvan motsatt snärp, knappt

nående till det närmast öfre $ axet, skärmfjäll bredt hinnkantade, ljus-

bruna Hied grön medeliierv, truktg(">mmen nerviga med i kanten sträft,

2-klufvet spröt.

Förek. här och der pä gräsbevuxna hafsstränder, t. ex. vid Kullen, Hel-

singborg (Stud. C. J. Boström),^ Landskrona vid Gråen (Adj. C. A.

Hesselgren), Hörte. Esperöd, Arup, ]'aljö m. fl. st.

**
J* ax ensamt, $ a^' långt skaftade, slutligen hängande.

1030 C. capillaris L. hyishlad korture än strået, J" ax litet fåhlommigt.

fniktgötnmen nerrlösa, längre än de hinnaktiga trubbiga skärmfjällen.

1\- Juni. Strån tätt tufvade, ända till (jvartershöga, späda rundadt tre-

kantiga och släta, blad ljusgröna platta, i kanten sträfva, hylsblad med
långa slidor, ^ ax kortare än skaftet, litet, merendels öfvervuxet af de

fåblommiga, på hårtina skaft sittande $ axen, som vanligen äro 3, skärm-

fjäll lätt aftallande, hvitbruna, fiuktgömmen nästan tvinda mod i sjiet-

sen helt spröt, brunaktiga glänsande.

Förek. sällsynt på fuktiga ängar i nordöstra Skåne, t. ex. vid Arup, der

den likväl, såvidt författaren har sig bekant, ej i sednai-e tider blifvit

anträffad

.

1031 C. sylvatica Huds. hylsblad kortare än strået, ^ a.c stort rikblom-

migf, fruktgömmen nervlösa, af de uddspet,'<ade, hinnaktiga .skärmfjäl-

lens längd. % Juni, Juli. Strån tufvade, 1 -2 fot höga, trekantiga

släta liladiga, blad ljusgröna platta, i kanten sträfva, hylsblad i)latta med
långa slidor. J* ax cylindriskt af skallets läng<l, skjutande upp öfver

lie temligen glesblominigii, åtskilda $ axen, som äro 3- 4, skärmfjäll

hinnaktiga Ijrunhvita med grijn utlö])ande sträf medelnerv, fruktgöm-

men trekantiga, grönaktiga med tvåklufvct spriit.

Förek. här och der i fuktiga skuggrika löfskogar, t. ex. vid Tockarp Hjer-

narps s:n (Stud. J. :ii.)\isson), Kullen, Eåhagen, N. Vram. Klemens-

torp (Dr. S. Beriu^grcn), Gudmnndtorp, Foyel.sång. Dalby hästhage,

Alnarp, Boslätt, Öfvedskloster, Kragcholm, Esperöd, V. Vram, Lillö

vid Christianstad (Dr. P. Olsson), Lefrasjön m. fl. st.

1032 C. pseudocyperus L. hylsblad mycket längre än strået,^ ax stort rik-

blommigt, fruklgömmen mångnerriga af de borstlika skärmfjällens längd

eller kortare. % Juni, Juli. Strån ända till alnshöga, tufvade hladiga,

trekantiga och sträfva, blad rent gröna, breda striifva, längre än strået,

hylsblad med korta slidor, ^ ax långt cylindriskt, vanligen längi-e än

skaftet, ej sällan öfvervuxet af $ axen, som äro tätt närmade till hvar-

andra och till antalet 3—6, skärmfjäll nedtill hinnaktiga, till största

delen bestående af den sträfva, långt utskjutande medelnerven, frukt-
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gömmen rundadt trekantiga, af del släta, i spetsen 2-klufna sprötets

längd.

Förek. här ocli der i kärr och vid stränder, t. ex. i Björkeröd.'} mosse nära
Kullen, Kulla Gunnarstorp, Hrlshu/bon/, SfcJiof/, Dalhy hästhage, To-

riij) (Cand. C. O. Nordstedt), jSkahersjö, Boslätf, ILirlöfs tegelhruk

(Dr. P. Olsson), Lefrasjön, Sissesjö, Ifvetofta m. H. st.; saknas i fnru-

hygden.

***
(^ a.c merendels fieru, frukUjömvien sinnludna.

1033 C. hirta L. strån rundadt trekantiga, blad breda platta, sträfva och

merendels håriga, hylsblad med långa slidor. % Juni, Juli. Rotstock
långt krypande, strån '/s

—

^''li fot höga, upptill något sträfva, hylsblad

af stråets längd eller längre, (^ ax 2— 3 korta med håriga skärmfjäll,

$ ax 2—3 åtskilda, aflånga, det nedersta skaftadt, skärmfjäll vid basen
hinnaktiga, med borstlikt utdragen, grön och sträf medelnerv, frukt-

gömmen med långt och tvådelt spnit, trekantiga nerviga, gråludna.

Var. hirtaformis Pers. blad glatta.

Förek. temligen allmänt på fuktiga lei-iga eller sandiga ställen, mera säll-

synt i norra Skåne, t. ex. vid Brobg (Apoth. C. O. Hamnström); rar.

hirtaformis mera sällsynt, t. ex. vid Malmö, Stehag, Trolleholms tegel-

bruk (Stud. B. Cöster) m. fl. st.

1034 C. Jiliformis L. strån nästan trinda, blad trådlika rännformiga, sträfva
glatta, hylsblad utan slidor. % Juni, Juli. Rotstock krypande, strån
2—3 fot höga, upptill sträfva, jemte bladen grågröna, hylsblad vanligen
längre än strået, J* ax 1— 2, långa cylindriska med glatta svartbruua
skärmtjäll, $ ax 1—2, korta aflånga, det nedersta ofta något skaftadt,

skärmtjäll bruna med kort utlöpande medelnerv, fruktgömmen filtludna,

nästan trinda, med tvådelt spröt.

Förek. här och der vid stränder och i kärr, t. ex. vid Wrams Gunnars-
torp), Bosarp, Qvsaruyn, Höör (Dr. S. Rerggren), Boslätt, Törringc-
lund (Cand. C. O. Nordstedt), Hagestads målare, Lefrasjön, Vejlesjön

samt Immeln nära Skarrik (Dr. P Olsson), Broby (Apoth. C. O. Hamn-
ström) m. fl. st.

1035 C. eroluta Hn. strån hvasst trekantiga, blad breda med platta kan-
ter, sträfra och glatta, hylsblad utan slidor. 2). Juni, Juli. Rotstock
krj'pande, strån 2-3 fot höga, upptill sträfva, (^ ax 2— 3, nästan oskaf-

tade, temligen tjocka cyhndriska, § ax vanligen 3, oskaftade cylindri-

ska, det nedersta hylsbladet längre än strået, skäi-mfjäll med utlöpande
medelnerv, fruktgömmen gleshåriga, föga nerviga kullriga, med 2-taH-

dadt spröt.

Förek. sällsynt i ett kärr mellan Gabelljung och Hafgård Gustafs s:n; i

sednare tider ej återfunnen.

**** ^ ax m,erendels Jlera, fruktgömmen glatta.

1036 il. x>aludosa Good. strån skarpt trekantiga, ^ ax 2— 3, fruktgömmen
nästan upprätta, bredt äggrunda, af skärmfjällens längd eller längre,
uppåt föga afsmalnande, med den yttre sidan plattad och upphöjdt ner-
vig. % Juni. Rotstock med grenskott, strån 2—3 fot höga, upptill

sträfva, blad blågröna sträfva, jemte slidorna med få eller inga tydliga
tvärnerver, o* ax tjocka svartbruna, tätt närmade, nästan oskaftade, de
nedre ej sällan androgyniska, de nedersta skärmfjällen trubbiga, $ ax
2—4, de nedre något skaftade, skärmfjäll svartbruna trubbiga med ut-
löpande sträf medelnerv, fruktgömmen blågrå med tvåklufvet spröt.

Var. spadicea Both. $ ax längre och smalare, skaftade, skärmfjäll längre
än fruktgömmoui, märken ofta 2.
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Förek.. här och der i kärr och gropar, t. ex. vid MöUeröcJ. Helsingborg,

Wrriws Giomarstorp. Mnmstorp, mellan Asmunätnrp oahRönveberga,
SteJiag, Gitchnunätorp. Borhoida, Sviaiy, FogeJsång, Alnarp, V. Tveet,

Roslätt, Knpingeån, KragehoJm, Christionstad \iå Isfcrnäset och Här-
löfs tegelhruh (Dr. P. Olsson), Lvnnoni Broby s:n (A]inth. C. O. Hamn-
ström), Arnp) m. fl. st.

1037 C. riparia Curt. strän skarpt trekantiga, ^ ax H— ö, fruktgöuimen
nästan upprätta, äggrundt lansettlika, af skärmfjällens längd eller

längre, från midten afsmnlnande, pn yttre sidan kullriga, mindre upp-
höjdt neringa. % Juni. Rotstock med grenskott, strän 2—4 fot höga,

upptill sträfva, blad pA öfre sidan nästan gröna, under blägröna, jemte
slidonia genom de starkt framträdanfle tvärnerverna nätådriga, ^ ax

tjocka svartbruna, tätt närmade, nästan oskaftade, alla skärmfjällen spet-

siga, $ ax 3-4, de nedre något skattade, skärmfjäll svartbi-una, trub-

biga med utlöpande sträf medclnerv, fruktg(>mmeu grönbruna med tvä-

klufvet spröt.

Förek. här och der vid stränder och i kärr, t. ex. vid Tmmeberga å, Höör,
Ringsjön, Beften, Brodda, Boslätt, ön Läbeck i KrageJwlmssjön. Jer-

resta hallar (Stud. A. Falck), Sissebäck m. fl. st.

1038 C. resicuria L. strån .skarpt trekantiga, fruktgömmen nästan upp-

rätta, uppblåsta äggrundt lansettlika, längre än skärmfjällen, ^ a.v

ovala, bind platta gröna. 2) Maj, Juni. Rotstock krypande, strån

sträfva, 1—2 fot höga, ,} ax 2—3, ljusbruna smala åtskilda, det öfver-

sta skaftadt, $ ax 2-3 skaftadc med sträfva skaft och ej sällan ned-

böjda, det öfversta merendels oskaftadt, skiirmfjäll ljusbruna spetsiga,

fruktgömmen gulaktiga, afsmalnande i ett 2-klutVct spröt.

Förek. allmänt i kärr och vid stränder.

1039 C. ampullacea Good. strån rundadt trekantiga, fruktgömmen utspär-

rade, uppblåsta, nästan klotrunda, längre än skärmen, ^ ax cylindri-

ska, blad hoprullade blågröna. T\. Juni. Rotstock krypande, strån

endast mellan axen sträfva, för öfrigt släta, 1— 2 fot höga, ^ ax 2— 3

smala åtskilda, mörkbruna, det ('jfyersta skaftadt. $ ax ofta något båg-

böjda, det öfversta oskaftadt, de (")friga skaftade af släta skaft, skärm-

fjäll spetsiga mörkbruna med grön medelnerv, fruktgömmen gula, tvärt

samniandragna i ett tvåklufvet spröt.

Förek. allmänt i kärr och vid stränder.

»41 Fam. fÄRitMIMK^ Juss.

414. TRITICUM L.

f Nerverna pn bladens öfre sida upphöjda tättsittande. beklädda med

strödda, smnborst.

1040 T. juncenm L. blad styfva ej sträfva, ax med mycket bräckligt skaft,

småax 4—8-blommiga, föga längre än stängellederna, skärmfjäll tvär-

huggna, nästan okölade, 9 Il-nerviga, kronsknl trubbiga glatta. T\-

Juni, Juli. Hela växten hvitgrå, rotstock krypande, utvecklande gi'en-

skott, strån ','2 2 fot höga, nedom midten bladiga, uppstigande, blad

långspetsade, slutligen hoprullade med talrika hår på nerverna, axets

skaft glatt, skärmfjäll ungefär '/^ kortare än småaxen, med föga upp-

höjda, ett stycke nedanför spetsen upphörande nerver ; har en form med
stora (var. megastachyum), en annan med små (var. microstachyum)

ax, liksom de öfriga arterna.
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Förek. ej sällsynt på sandiga hafsstränder längs såväl östra som vestra

kusten, t. ex. vid Höganäs, Kullen, Kulla Gunnarstorp, Lomma, Ska-
nör, Falsterbo. Ystad och derifrån längs stranden till Sandhammar,
Cimhrishamn, mellan Vik och Stens Htifrud, Sissebäck m. fl. st.

1041 T. strictutn Deth. blod styfva ej sträfva, ax med bräckligt skaft, små-
ax 4 -ö-blommiga, nästan dubbelt längre än stängellederna, skärmfjäll

tydligt kölade, spetsiga, 5 9-ncn-iga, det yttre kronskalet trubbigt.

2j. Juni, Juli. Strån up])räfta, I- -3 fot hiiga, jcmte bladen grågröna,

blad slutligen hoprullade mod bukiga slidor, axskaft mindre l)räckligt

än hos föreg., glatt eller hårigt, skännfjällen '/< kortare än småaxen,
med sidonerverna föga framträdande och upphörande ett stycke nedan-
för spetsen, det yttre kronskalet nedtill hårigt. T. hebestachyum (i

megastachyum Hn. Skand. Fl.

Förek. sällsynt på sandiga hafsstränder längs östra kusten, t. ex. vid Ahvs,
mellan Cimbrishanm och Vik, Köpingeåns utlopp).

1012 T. hebestachyum Fr. blad styfra, på öfre sidan sträfva, ax med nå-
got bräckligt skaft, småax 4—8-blommiga, merendels dubbelt längre än
stängellederna, sknrwfjidl trubl/iga, 5—7-nerviga, det yttre kronskalet
trubbigt. '^ Juni, Juli. Blågrön, strån ensamma spensliga, styfva upp-
rätta, 1— 3 fot höga, blad slutligen hoprullade, småax glatta eller hå-

riga, skärmfiäll ända till
'-"/a

^^ sin längd jemnbreda, derifrån afsmal-
nande mot spetsen, med starkt upphrgda, nästan ut i spetsen nående
nerver, ungefiir '/j kortare än småaxen, det yttre kronskalet med kort
borst, liksom ej sällan äfven hos de föreg.

Förek. sällsynt på sandiga hafsstränder längs södra och östra kusten,
t. ex. vid Dalköpingeåns utlopp) (Stud. S. Almqvist),^ Hammar Ingel-

stads h:d (Dr. P. Olsson), Köpiingeåns utlopp, Ahus m. fl. st.

1043 T. campestre Gren. <0 Godr. blad styfra, mycket sträfva, ax med segt

skaft, småax talrika G—10-blommiga, dubbelt längre än stängellederna,

skärmfjäll 7 O-nerviga, trubbiga, det yttre kronskalet nästan tvär-

hugget. 4 Juni, Juli. Mycket lik föreg. och mcVjligen en varietet af

densamma; synes skilja sig från denna genom mera tufvade strån, mera
sträfva blad, talrikare småax, talrikare grrifre nerver på skärmfjällen,

samt genom det nedre tvärhuggna och borstlösa kronskalet. Författa-

ren har ej haft tillfälle att jemföra denna form med den äkta T. cam-
pestre, med hvilken Stud. S. Almqvist (Bot. Not. 1865 pag. 152) anser
den Skånska formen vara identisk.

Förek. sällsynt vid Malmö på vestra hanniarmen (Dr. P. Olsson).

1044 T. acutum DC. blad slaka sträfva, ax med segt skaft, småax 4—8-
blommiga, ungefär '/^ längre än stängellederna, skärmfjäll 7-nerviga
spetsiga, det yttre kronskalet spetsigt. % Juni, Juli. Ört nästan rent

ljusgrön, rotstock krypande, strån nedliggande eller uppstigande, 1—

3

fot höga, blad först temligen sent något hopvikna, skärmfjäll nedom
midten bredast och derifrån jemnt afsmalnande mot spetsen, deras si-

donerver ej nående spetsen, nedre kronskalet borstlöst.

Förek. ej sällsynt på sandiga hafsstränder, t. ex. vid Kullen, Helsingborg,

Lomma, JJalköpingeåns utlopp, Ystad, Köpingeåns utlopp. Sand-
hammar, Cimbrishamn, mellan Jiörum och Stens Hufvud, Ahus
m. fl. st.

// Nerverna jyå bladens öfre sida beklädda med en enkel rad af hår eller

borst.

1045 T. repens L. rotstock lång krypande, yttre kronskalet borstlöst eller

med kort rak borst. T\. Juni, Juli. Strån 1—3 fot höga, ensamma,

13
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blad merendels platta mörkgröna eller stundom blågröna, på öfre sidan
sträfva af mellan de håriga nerverna befintliga prickar, ax upprätta
med sega sträfva skaft, småax -t—fi-blommiga, tätt sittande, 2— 3 gån-
ger längre än stängellederna, skärmfjäll omkring ''j.^ kortare än små-
axen, spetsiga 5-nerviga, yttre kronskalet spetsigt, i^o. Qvickrof.

Var. litorole Fr. strån lägre, blad blåyröna, slutligen hoprullade.

Förek. allmänt som ogräs på åkrar och odlade ställen; rar. htorale pä
hafsstränder.

1046 T. caninum L. rotstock kort sa)n7ii(indra(/cii, yttre kronskalet med Ithi

g

jlerhöjd borst. %. Juni, Juli. Htrån tufvade, 2—3 fot höga, blad platta

Ijusgrtina, på båda sidor sträfva, ax lutande med sträfva skaft, småax
vanligen 3— 5-blommiga, 2— 2'/.^ gånger längre än stängellederna, skärm-
fjäll 3— 5-nerviga, spetsiga med kort borst, ungefär '/^ kortare än små-
axen. Varierar ej sällan med 2-blommiga ax.

Förek. allmänt i skogar och busksnår.

415. ELYMUS L.

1047 E. arenarius L. glatt blågrå, blad slutligen hoprullade. T\. Juni,

Juli. Rotstock långt krypande, utvecklande gi^enskott, strån 2 - 4 fot

luiga, blad på öfre sidan sträfva af små talrika borst längs nerverna,

ax af talrika tätt sittamle, 3-blommiga småax, den öfversta ))lomman
innehållande endast ståndare, skärmfjäll af småaxens längd, uddspetsade,

det yttre kronskalet småludet trubbigt. Sv. Sandhafre.

Förek. allmänt på sandiga hafssti"iinder och flygsandsfält, der den ofta sås

för att binda sanden.

1048 E. evroptPiis L. grön, slidor något stråfhåriga, blad platta. 2}. Juli.

Rotstock kort, strån 2— 3 fot höga, blad pä båda sidor, i synnerhet på
den öfre, sträfva, småax 3 tillsammans från hvarje fästpunkt, 1- -2-blom-

miga, den ena blomman stundom steril, skärmfjäll långa borstlika, ned-
till hopvuxna, det yttre kronskalet med lång borst.

Förek. sällsynt i fuktiga skogsängar vid Uöddingc i dalen.

416. nORDEUM L.

1049 II. pratense Huds. blad på båda sidor sträfva, borst på mellersta

småaxets kronskal af kronskalets längd. % Juni, Juli. Strån nästan

upprätta eller uppstigande, 1 l*/2 fot höga, upptill bladlösa, lilad hå-

riga något blågröna, de öfre korta ujjprätta, de nedersta bladslidorna

håriga, ax smalt bräckligt, sidosmåaxen sterila, skaftade, det mellersta

mycket större, oskaftadt med sträfva ej håriga skärmfjäll.

Förek. på något fuktiga ängar temligen allmänt i sydvestra delen, t. ex.

vid Lund, Lomma, Uppåkra, Malmö, Klagstarp, Gessie, Ilcellinge, Hö-
köpinge, St. Hammar, Trelleborg m. fl. st.; i mellei-sta Skåne vid Öf-
redskloster (Lektor C. W. Hult mark).

1050 II. murinum L. blad nästan endast i kanten sträfva, borst på mellersta

småaxets kronskal flera gånger längre än kronskalet. 0,0 Juni. Lik

föreg., men med alla slidorna glatta, något uppblåsta, strån nästan ända
upp under axen bladiga, l)lad liingre, ljusgröna, ax tjockare och yfvigare,

det mellersta småaxets skäi-mfjäll hårbräddadi!.

Förek, här och der på vallar, vid viigar o. s. v., i synnerhet vid siäderna,

t. ex. vid Helsingborg, Herrevadskloster (Stud. C. J. Boström), Lands-
krona, Malmö, Hvelliiige, Ystad (Stud. Aulin), Christianstad m. fl. st.

417. LflPTlIRUS E. Br.

1051 h. filiformis Trin. glatt blågrön, skärmfjäU af småaxens längd, smala
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jemnhreda. Q Juiii, Juli. Någi-a tum hög, strån frAn roten grenade,
uppstigande, liiad slutligen hopi-uUade, sidosniåaxens skärmfjäll utåt-
vända, toppaxets motsatta. L. iucurvatufi Hn. Skaud. Fl. (ehuru detta
namn tillhör en annan art).

Förelc. sällsynt på gräsbevuxna hafsstränder längs vestkusten, t. ex. vid
Landakrnna, Lomma, Ilrellinge, L. Hammar.

418. LOLIUM L.

1052 L. Unicola /Sond. strån utan hladslcott, jevite hladen släta, si-ärihfjäll

föga kortare än småa.ren, det yttre kroiislcalet utan eller med mycket
kort borst. (£) Juli. Strån ensamma, späda, ända till 2 fot höga,jemte
bladen gulgröna, småax 4 -8-blommiga, omvändt äggrunda trubbiga,
efter blomningen tryckta till axskaftet, det yttre kronskalet nedom niid-

ten läderaktigt.

Förek. allmänt som ogräs i linåkrar.

1053 L. temulentum L. strån utan bladskott, upptill jemte bladens öfre
sida merendels sträfva, skärmfjäll af småaxens längd eller längre,

det yttre kronskalet med lång borst. Juni, Juli. Strån ensamma
eller stundom från roten grenade, temligen grofva och ända till 3 fot

höga, blad rent gröna eller något blågröna, småax aflånga trubbiga,
vanligen 6—8-blommiga, det yttre kronskalet nedom midten läder-

aktigt.

Förek. ej sällsynt som ogräs bland vårsäd samt vid vägar, pä odlade stäl-

len o. s. v.

1054 L. 2ierenne L. strån med bladskott vid basen, jemte bladen släta,

skärmfjäll vanligen kortare än småaxen, hälften längre än det närmast
derunder bejintliga kronskalet. ^j. Juni -Aug. Strån uppstigande tuf-

vade, vanligen fotshöga, blad Ijusgnina, i knoppen hopvikna, småax lan-

settlika, vanligen 8— lO-blommiga, det yttre kronskalet hinnaktigt, utan
borst. lL'ngelskt liaygräs.

Var. tenue Schrad. spädare, småax 3— 4-hlommiga.

Förek. allmänt på åkerrenar, vid vägar o. s. v., dessutom allmänt sådd
dels som fodergräs dels för att bilda gräsplainer.

1055 Ii. multijlorum Lmk. strån med bladskott vid basen, upptill jemte
bladens öfre sida sträfva, skärmfjäll mycket kortare än småaxen, af
det närmast derunder bejintliga krön skalets längd. 0? '2j- Juli, Aug.
Lik föreg., blad i knoppen hoprullade, småax mycket talrika, 10—20-

blommiga, det yttre kronskalet vanligen med Ijorst, stundom utan (var.

muticum).

Förek. sådd för samma ändamål som föreg. och anträffas stundom förvil-

dad, t. ex. vid Trelleborg (Stud. S. Almqvist), hvarest såväl hufvudfor-
men som varieteten växa.

L. festucaceum Link. Den i Hn. Skand. Fl. under detta namn beskrifna

form är ett verkligt Lolium och närmast beslägtad med L. perenne L.
från hvilken den hufvudsakligen skiljer sig genom skärmfjället, som är
flera gånger kortare än småaxet. Är möjligen en frodig form af L.
perenne, ehuru frodiga former af denna art vanligen hafva skärmfjället

tillochmed af småaxets längd. Torde möjligen vara den hybrida for-

men af L. p)erenne och Festuca elatior. Förtjenar närmare under-
sökning.

Förek. på fuktiga ställen vid Helsingborg samt Björka Kropps s:n.

13*
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419. BRACHYPODIUM P. B.

1056 B. pinnatiim F. B. ax ujyprätt, det yttre l-ronsl-aJet med kort borst,

länyre än det inre i spetsen tirnupna. 1\. Juni, Juli. Strån ofta flera

tillsammans, utgående från en krypande rotstock, från '/, ända till 2

fot höga, på lederna småludna, Ijlad blek- eller blågröna, korta styfva

upprätta, på båda sidor sträfva, på öfre håriga, slidor merendels glatta,

ax af temligen närsittande, vanligen ludna småax.
Förek. sällsynt på torra l)ackar och betesmarker bland buskar, t. ex. vid

Odersherga, JJelsinyhorg, mellan Vallåkra och Boryen, Stehay, Kärr-
storp, Benestad (Stud. A. Falck) m. fl. st.; lär äfven enl. Dr. P. Ols-

son vara funnen vid Denninyarnvi Broby s:n.

1057 B. gracile P. B. ax nåyot båyhöjdt, kronskal lika lånya, det yttre

med borst länyre än kronskalet, det inre i spetsen tvärhugget. Ij. Juli,

Aug. Temligen lik föreg., men högre — ända till 3 fot — med strån

äfven något under lederna håriga och sammandragen rotstock, lilad

långa slaka nedböjda med håriga slidor och på undre sidan starkare

framträdande, hvitaktig medelnerv, småax längre, smalare och spetsigare

samt glesare.

Förek. här och der på skuggrika något fuktiga ställen, i synnerhet i busk-

snår, t. ex. vid Kullen, Kolabäck vid Bögerup, Alnarp (Dr. P. Ols-

son), Stenby hällar, Gladsax hallar (Stud. A. Falck), mellan Rörum
och Stens Hufvud, Esperöd m. fl. st.

420. CYNOSURUS L.

1058 C. cristatus L. småax samlade i ensidig, axlik vippa, svepe af kam-
likt ordnade, borstbärande fjäll. 1\- Juli. Strån 1—2 fot höga jemte
de korta bladen glatta och släta.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

421. DAGTYLIS L.

1059 D. glomerata L. småax tätt samlade, ordnade i en pyramidlilct^ippa,

det yttre kronskalet spetsiyt med kort borst. % Juni, Juli. Strån 2—

3

fot höga, upprätta glatta, blad grima, vanligen sträfva, vippan grön eller

rödblå, skärmfjäll och de yttre kronskalen längs ryggnerven och kan-

terna merendels håriga (men blifva på skuggrika ställen glatta, rar.

detonsa).

Var. Icevigata Fr. blad glatta blågröna.

Var. lobata Drey. axskaftets grenar förlängda, endast i sj^etsen bärande
småax, vippan blekt blåyrön.

Förek. allmänt på ängar, åkerrenar, odlade ställen, skogar o. s. v.; rar.

låeviyata vid Bästad, Pershög ; var. lobata i skogar, t. ex. vid Alnarp.

422. FESTUCA L.

f Blad platta med odeladt snärp.

1060 F. sylvatica Vill. bladsnärp utdraget med rundad spets, yttre kron-
skalet utan borst, fruktämne upptill hårigt. 2). Juni, Juli. Strån vid

basen omgifna af hvita slidor, 2— 3 fot höga, tufvade med grenskott,

glatta, blad längspetsade, i kanten jemte slidorna sträfva, på öfre sidan

något grågröna, under mcjrkgrihia, småax 3— 5-))lommiga i mycket gre-

nig, slutligen nedböjd vippa, skärmfjäll olika stora, jemte kronskalen

med långt utdragen hinnaktig spets.

Förek. sällsynt i skogar vid Öfredskloster i Frualid.

1061 F. elatior L. bladsnärp kort tvärhugget, yttre kronskalet iitan eller

med näsfan omärklig borst, fruktämne glatt, vippa ensidig, före och



197

efter blomningen hopdragen, smäax jemnbredt lansettlika. % Juni,

Juli. Strån tufvade, utgående frän en sammandragen rotstock, glatta,

blad i kanten något sträfva, med släta slidor, vippans grenar nedtill

parvisa från hvarje fästpunkt, den ena bärande ett, den andra flera gul-

gröna eller brunfläckiga, 7— J2-Vjlommiga småax.
Var. subloUacea Fr. vippa mijcket sammandragen, af till större delen

ensamma, korta grenar, som ej sällan bära ensamma småax.
Förek. allmänt på ängar, vid vägkanter o. s. v.; var. subloUacea här och

der på raagi-are jord.

1062 F. arundinacea ScJireb. bladsnärp kort tvärhugget, yttre kronskalet

utan eller med nästan omärklig borst, fruktämne glatt, vippa allsi-

dig af efter blomningen utstående grenar, småax äggrundt lansettlika.

^ Juni- Aug. Betydligt större än föreg. med krypande rotstock och

3— .5 fot höga strån, blad vanligen mera sträfva, småax vanligen violett-

fläckiga, 4— 5-blommiga, vippans grenar parvisa och nästan lika långa,

båda bärande talrika småax, vippan lutande; torde likväl näppeligen

vara skild från föreg., till hvilkeu man anträffar talrika öfvergångar.

Förek. ej sällsynt ]>å hafsstränder samt vid åar och bäckar, t. ex. vid

Helsingborg, Ghnnslöf, Hillesborg, Vadmöllan vid Löddeström, Alstorp,

Hörte, Köpingeån, Stenby hällar (Stud. A. Falck), Glemminge bäck,

Gladsax i Östratorps lund och derifrån längs en bäck ända till Tjörn-

dala, Esperöd, Valjö (Dr. P. Olsson), Ifösjöv, Oppmannasjön m. fl. st.

1063 F. gig<(,ntea Vill. bladsnärp kort tvärhugget, yttre kronskalet med myc-

ket lång borst, fruktämne glatt. % Juni. Strån tufvade, 2—4 fot höga,

blad vid basen försedda med bladöron, på öfre sidan mattgröna, på
undre mörkare, sträfva, vippan mycket grenig af utspärrade grenar,

lutande, småax 5 -9-blommiga, skärmfjäll med långt utdragen hinnak-

tig spets, borst fästad nedanför spetsen, längre än kronskalet.

l^^örek. ej sällsynt i skogar, t. ex. i Förslöfs s:n flerestädes (Stud. J. Jöns-

son), Hjernarp s:n, Össjö, Kullen, Stockamöllan, Belteberga, V. Sal-

lerup. Lund, Dalby hästhage. Stenby hällar, Möddinge, Bergsjöholm,

Gladsax, Esperöd, Idllö vid Christianstad (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

ff Blad, åtminstone rotbladen, borstlika hoprullade, bladsnärp med tvänne

jiikar vid sidorna.

a -— Borst kortare än kronskalet.

1064 F. rubra L. rotstock med grenskott, strå ensamma trinda, stjelkblad

nästan platta, cippa efter blomningen hopdragen, merendels något

lutande,- småax 5— 7-blommiga, det yttre kronskalet tydligt nervigt

ined borst af kronskalets halfva längd. % Juni, Juli. Strån 1-2 fot

höga, utgående från en krypande rotstock och derigenom mera spridda,

vippan stor, under blomningen med utstående grenar, småax gröna eller

violetta, det yttre kronskalet något köladt i spetsen.

Förek. allmänt på toiTa ängar, betesmarker o. s. v.

* F. arenaria Osb. småax ludna, stjelkblad slutligen hoprullade, rotstock

långt krypande.
Förek. här^ och der på sandfält längs kusterna, i synnerhet längs östkusten

från Ahus till Kåseberga, dessutom äfven på vestra kusten, t. ex. viå

Helsingborg, Kullen.

* F. dumetorum L. grenskott ej kryi)ande, utan förlängande sig ofvan

jorden, stjelkblad irådlika rännformiga, vippan nästan axformigt sain-

mandragen.
Förek. på strandklippor vid Kullen och mellan Ystad och Nybro; en an-

nan högre form med lutande vippa och blågröna småax (var. nemorum
Leyss.) är af Stud. C. J. Hultberg anträffad vid Björka Kropps s:n
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1065 F. duriuscula L. strå talrika tufoade, trindu, stjelkhlad kölade hop-

rullade, vippa ensidig upprätt, efter hlomnivgen sammandragen, små-

ax 3—5-hlommiga, det yttre kronskalet otydligt nervigt, med borst af
kronskalets halfva längd. ^ Juni, Juli. Tufvor oiugifua af civarsit-

tande rester af föregående årens blad, strån omkring en fot höga, vip-

pans grenar under blomningen mycket utstående, småax lansettlika,

gröna eller med violett anstrykning.

Förek. här och der på torra sandiga betesmarker eller någon gång på
strandklippor, t. ex. vid Civtbrishamn på klippor, Bamsåsu (Dr. P.

Olsson), Köpinge, Ystad, Harlösa m. fl. st.

1066 F. ovina L. strån talrika tufvade, upptill kantiga, alla bladen borst-

lika, okölade, vippa ensidig tipprätt, slutligen uxformigt sammandra-
gen, småax å—{i-blommiga, det yttre kronskalet otydligt nervigt, med
kort borst. 2j. Juni. Mindre och spädare än föreg., hvilken den i växe-

sätt liknar men frän hvilken den skiljer sig genom bladen, som alla

äro likformiga och borstlika.

Var. teniiifolia Sibth. blad spädare, blommor nästan utan borst.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker; var. tenuifolia sällsynt,

t. ex. vid Kullen.

b — Borst längre än kronskalet.

1067 F. sciiiroides Roth. strån tufvade glänsande, blad borstlika, vippa
nästan enkel, uxformigt sammandragen, ensidig. Juni, Juli. 8trän
föga mer än qvartershöga, glest bladiga, med det öfveT'sta stängel ledet

mycket långt, småax 4 6-blommiga, det öfre skärmfjället dubbelt så

långt som det nedre och ungefär af samma längd som det närmast un-
der befintliga kronskalet, ståndare 1. F. bromoides Hn. Skand. Fl.

Förek. sällsynt pä torra backar och betesmarker, t. ex. på Stens- Hitfvud,
Ålnarp (derstädes på sednare åren mycket sparsam).

423. SCHEDONORUS P. B.

1068 S. sterilis Fr. vi2)pa lutande, dess grenar mycket långa allsidiga, 1—3
från de nedre fästpunkterna, skärmfjäll med utlöpande mcdvlnerv, borst
längre än kronskalet. 0, Maj -Juli. Strån upprätta eller uppsti-
gande, 1— 2 fot höga, glatta, vippan stor af slaka, åt alla sidor utbredda
grenar, småax mot spetsen bredare, med något glesa blonnnor, frukt
djupt fårad.

Förek. temligen sällsynt på torra ställen, vid vägar, i)å vallar o. s. v. i

synnerhet i vestra delen, t. ex. vid Engelholm, Helsingborg, Lands-
krona, Tågernp Saxtorps s:n och ön Even (Stud. B. ('(mter), Lund,
Malmö (Dr. B. Lundgren), Christianstad m. fl. st.

1069 S. tectorum Fr. vippa med kortare ensidigt lutande, till ett antal af
6—7 från de nedre fästpxinkterna utgående grenar, .skärmfjäll med
hinnaktig, vanligen tvåklufven spets, med under spetsen upphörande
medelnerv, borst längre än kronskalet. Maj, Juni. Temligen lik

foreg. men lägi'e, sällan mer än fotshög, med tätare och mera rikblom-
mig vippa, up])till korthåriga strån samt grundt fårad frukt.

Förek. tendigen siillsyut på torra ställen, vid vägar, på vallar o. s. v., t.

ex. vid Landskrona pä Gråen (Dr. L. Holmström), Zireköpinge, Kef-
linge bro. Getinge bro, Christianstad samt pä Stufrasbacken i Nosn-
bysjön (Dr. P. Olsson).

1070 S. asper Fr. vippa med långa ensidigt lutande, till ett antal af2—3
från de nedre fästpunkterna utgående grenar, skärmfjäll med utlö-

pande medelnerv, borst af kronskalets längd eller kortare. '2| Juni,
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Juli. Strån 3-5 fot höga, upprätta, slidor sträfhåriga, blad i synner-
het på öfre sidan sträfva, breda plattade, småax vid midten bredast, af-

smalnande mot spetsen.

Förek. ej sällsynt i fuktiga skogar, t. ex. pä Kullen, på sluttningarne af
Rönneån i BiUinge s:v (Stud. B. Coster), Stehag vid Gynbcrrj, Söfde-
horg (ll:r C. Roth), Itöddingedalen , Stenig, Kragcholm, Esperöd
m. fl. st.

S. erectas Fr., skild från föreg. genom mera enkel, upprätt orh samman-
dragen vippa, kortare borst, myeket smala rotljlad samt de öfre glatta

slidorna, uppgifves af gammalt vara funnen mellan Muritm och Stens
Htifvud, men synes numera vara försvunnen.

424. BROMUS L.

f Yttre kronskalet vid fruldmognuden hopviket och blommorna i småaxet

derigenom åtskilda.

1071 B. secalimis L. vijtpa efter blomningen ensidigt lutande med utstå-

ende grenar, kronskal lika långa, trubbiga, det yttre med, bågformigt
böjda kanter. 0, Juni, Juli. Strån upprätta, 1— 3 fot höga, blad
vanligen gulgröna, med glatta slidor, de nedre grenärne i vippan fyra

eller flera från samma fästpunkt, småax äggrundt lansettlika, laorst kor-

tare än kronskalet, stundom mycket kort, det yttre kronskalet bredast
vid midten.

Förek. allmänt som ogräs bland höstsäd.

ff Blommor vid fruktmognaden tätt tegellagda.

1072 B. arvensis L. vijipa efter blomningen något lutande, med utstående

förlängda grenar, kronskal lika långa, det yttre med ofvan midten
trubbvinklig kant, småax jemnbredt lansettlika. 0, Juni, Juli.

Strån glatta, 1—2 fot höga, blad och slidor håriga, vippans grenar 3—

8

frän de nedersta fästpunktei-na, de flesta mycket längre än de violetta

småaxen, yttre kronskalet ofVan midten bredast, borst af kronskalets längd.

Var. patulus M. d- K. vippa slutligen ensidig, blommor i spetsen jemte
borsten mera utstående, inre kronskalet något kortare än det yttre.

Förek. temligen allmänt på åkerrenar och odlade ställen öfver hela slätt-

bygden; sällsynt i norra delen, t. ex. vid Broby (Apoth. C. O. Hamn-
sti'öm); var. 2}atulus sällsynt, t. ex, vid Malmö, Lund, Hven (Stud.

B. Cöster).

1073 B. commutatus Schrad. vipxja efter blomningen lutande med korta
utstående grenar, det yttre kronskalet längre än det inre, med ofvan
midten trubbvinklig kant, småax lansettlika. Juni, Juli. Både i

utseende och förekomst närmast beslägtad med föreg., från hvilken den
äfveu skiljer sig genom kortare ståndarknappar samt mera gröna småax.

Förek. här och der på torra ställen, åkerrenar, vid vägar o. s. v. på slätt-

bygden, i synnerhet allmän kring Lund, Malmö och Trelleborg.

1074 B. racemosus L. vippa efter blomningen upprätt sammandragen, det

yttre kronskalet längre än det inre, med bågformigt rundad kant, små-
ax äggrundt ajlånga, strån glatta Juni. Strån 1—2 fot höga, blad

och slidor håriga, vippans grenar 1— 3 från hvarje fästpunkt, korta,

småax alltid glatta glänsande, brunaktiga.
Förek. temligen allmänt i hela slättbygden pä fuktiga ängar.

1075 B. mollis L. vipjia efter blomningen upprätt sammandragen, det yttre

kronskalet längre än det inre, med ofvan midten trubbvinklig kant,

småax äggrundt lansettlika, strån småludna. v0, (^ Juni, Juli. Strån
stundom ända till 1'/^ fot höga, blad och slidor mjukhåriga, vippans
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grenar mycket korta, 2—4 från de nedre fästpunkterna, småax matt-
gröna, vanligen småludna, borst något kortare än kronskalet.

Var. hjostachys M. <& K. amåux glatta.

Förek. allmänt på tori'a ställen, backar, vid vägar o. s. v. ; var. lejostachys
mera sällsynt bland hufvudformen.

* hordeaceus Wg. strån låga, tätt tvfvade, vippa enkel axformig, med
glatta småax.

Förek. här och der på torra sandiga ställen, t. ex. vid Kullen, Rönnarp,
Odensjön, Keflinge och Lackalänge, Lomma, Ltmd, Weberöd, Har-
lösa, Malmö, Limhamn, Trelleborg vid Fågelvik (Skolyngl. J. A. Borg-
man), Kåseberga, Andrarnm, Htrö, Balsberg, Beckaskog, Brobg (Apoth.
C. O. Hamuströni) m. fl. st.

425. BRIZA L.

1076 B. media L. blad sträfva med släta slidor och korta tvärhuggna snärp,
vippa upprätt med utstående hårfina grenar och nästan hjertlika
småax. Tj. Juni, Juli. Strån upprätta glatta, omkring fotshöga, småax
med violett anstrykning.

Var. pallescens Doell. småax hlekgröna.

Förek. allmänt på torra ängar och betesmai"ker ; var. pallescens vid Kulla
Rörums s:n bland hufvudformen (Stud. A. Falck).

426. POA L.

f Yttre kronskalet med 5 tydliga nerver.

1077 P. sudetica Hcenke. bladslidor tvåeggadt pilatta sträfva, med i spetsen
rundade snärp, strån sammantryckta sträfva, kronskal nästan glatta.
^j- Juni, Juli. Rotstock kort kry^jande, utvecklande från sidorna starkt
hoptryckta grenskott, strån 2—4 fot höga jemte de mycket breda i spet-

sen huflikt sammandragna bladen lifligt ljusgröna, vippan med aflång
omkrets, dess nedre grenar vanligen 5 från hvarje fästpunkt, länga hår-
fina, den största från hvarje fästpunkt endast i den öfre tredjedelen
bärande småax, dessa sednare ljusgröna, 3 -5-blonmiiga, kronskal vid
basen något håriga på medelnerven (åtminstone hos den Skånska formen).

Förek. sällsynt i fuktiga skogar, t. ex. vid Gudmundtorp i l^nclierna.; äf-

ven uppgifven för Belteberga, hvarifrån författaren dock ej sett några
exemplar.

1078 P. trivialis L. bladslidor föga sam,mantryckta, sträfva, med spetsiga

snärp, strån trinda, merendels sträfva, kronskal försedda med ludd.

2}- Juni, Juli. Strån tätt tufvade, ej sällan vid basen utvecklande blad-

bärande, på marken nedliggande grenskott, 2— 3 fot höga, sällan släta,

jemte bladen vanligen mörkgröna, blad smala, i spetsen något hop-
dragna, vippan pyramidlik med tätt sittande ax, dess grenar från de
nedre fästpunkterna vanligen 5, småaxen 3-blommiga, merendels med
violett anstrykning.

Förek. allmänt på fuktiga ängar, vid vägar, på åkerrenai' o. s. v.

1079 P. pratensis L. bladslidor trinda, sluta, med korta tvärhuggna snärp,

strån trinda släta, kronskal i kanterna och på ryggen försedda med
ludd. 2|. Juni, Juli. Rotstock långt krypande, utvecklande underjor-

diska fjällbeklädda grenskott, strån jemte bladen ljusgröna, 2—3 fot

höga, stjelkblad i spetsen huflikt sammandragna, kortare och l)redare

än rotbladen, vippan pyramidlik med tätt sittande ax, dess grenar från

de nedersta fästpunkterna vanligen 5, småax 3- -5-blommiga, ofta med
violett anstrykning.

Varierar mycket; dess mest anmärkningsvärda formförändringar äro föl-

jande :

Var. angustifolia Rchb. rotblad trådlika hoprullade.
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Var. humilis Rchb. strån låga, upptill hlåaktiga, vippa liten enkel med
endast 2—3 grenar tillsammans från de nedre fästpunkterna.

Förek. allmänt på ängar, vid vägar o. s. v.; car. humilis ej sällsynt, t. ex.

vid Skanör, Söfvestad, Esperöd m. fl. st.

ff Yttre kronskalet med otydliga nerver.

a — Skärmfjäll nästan lika långa.

1080 P. serotina Ehrh. strån ej löklika vid basen, jtmte slidorna trinda,

bladsnärp utdraget spetsigt, vippa stor utbredd. % Juni— Aug. Strån
2— 3 fot höga, stundom nedtill rotslående och utvecklande nya strån,

jenite slidorna än sträfva (f. scabriuscula) än släta (f. glabra), vippan
pyramidtbrmig med sträfva grenar, som vanligen äro 5 tillsammans från

de nedre fästpunkterna och utstående— upprätta, yttre kronskalet spet-

sigt, försedt med ludd, småax 2—5-blommiga med violett anstrykning, i

spetsen ofta gulbruna.
Förek. allmänt i kärr.

1081 P. nemoralis L. strån ej löklika vid basen, jemte slidorna trinda,

bladsnärp kort tvärhugget, vippa sluk, efter blomningen sammandra-
gen. 1\. Juni—Aug. Spädare, men lägre än föreg. med vanligen
släta strån och slidor, blad merendels ljusgröna, stvmdom nästan blå-

gröna, något sträfva, vippan med lansettlik omkrets, med vanligen 3—

5

grenar från de nedersta fästpunkterna, småax vanligen 3— 5-blommiga,
stundom 1—2-blommiga (var. subunijlora, på mycket skuggrika ställen),

än gröna än med violett anstrykning och då i spetsen brungula, kron-
skal vanligen utan ludd.

Förek. allmänt, i många former, i skogar.

1082 P. bnlbosa L. strån vid basen löklikt vppsvällda, trinda, vippa upp-
rätt, efter blomningen sammandragen, småax vanligen utväxande till

bladskott. Ij^ Maj, Juni. Strån släta tätt tufvade, blandade med ned-
till löklikt uppsvällda bladskott, blad något grågröna sträfva korta, med
släta slidor och utdragna spetsiga snärp, vippan med aflångt äggrund
omkrets, dess grenar under lilomningen något utstående, annars hop-
dragna, sträfva, småax 4— 6-blommiga, kronskal med ludd.

Förek. sällsynt på sandbackar i östra delen, t. ex. vid Brösarp, Kåseberga
(H:r C. Roth).

1083 P. compressa L. strån med kr^jpande rotstock jemte slidorna jjlatta,

bladsnärp) kort tvärhugget, vippa styf upprätt, efter blomningen sam-
mandragen. 1\- Juni, Juli. Rotstock utvecklande fjällbeklädda gren-
skott, strån uppstigande släta jemte de på öfre sidan sträfva bladen
grågröna, vippan med smalt aflång omkrets, dess grenar korta sträfva,

småax 5— 8-blommiga.
Förek. här och der på torra ställen, gamla nuirar o. s. v., i synnerhet i

mellersta och södra Skåne, t. ex. vid -Glumslöf, Mosenhäll, Hillesborg,
Zii^eköpinge, Eönncberga, Landskrona, Örtofta, Lomma, Skeglinge,
Lund, L. Hammar, Kåseberga, Cimbrishamn, Esperöd, Gualöfm. fl. st.

b — Det nedre skärmfjället nästan dubbelt kortare än det öfre.

1084 P. annua L. strån och slidor hop>tryckta släta, vippans grenar slut-
ligen nedböjda, släta. 0, 0. Strån tufvade uppstigande, jemte de
vanligen på tvären rynkade och i kanten sträfva bladen rent gröna,
vippan pyramidformig, vanligen med endast 2 grenar från de nedersta
fästpunkterna, småax 3— 7-blojnmiga, kronskal nästan trubbiga.

Förek. allmänt på gatar, odlade ställen o. s. v., i milda vintrar öfvervin-
trande.
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f Yttre kronskalet 7-nervigt.

1085 G. spectahilis M. é K. oippa stor utbredd af sträfva grenar, de ne-
dre grenarne 6—10 frän fivarje fäatpunkt, småax korta ajiånga. ![
Juni Aug. Stort 4-6 fot högt gulgrönt gräs med krypande rotstock,
blad breda spetsiga, pä undre sidan mot spetsen sträiVa, med tvänne brun-
gula fläckar vid basen, nästan hela slidor (jch kurt tvärhugget snärp, vip-
pans grenar mycket olikstora, utstående och slutligen något nedböjda,
småax 5 8-blommiga, gulgröna med violett anstrykning, skärmlj all föga
olikstora, trul)biga 1-nei'viga, yttre kronskalet allångt trubbigt.

Förek. ej sällsynt vid stränderna af åar, dammar o. s. v., i synnerhet på
slättb)'gden, t. ex. vid liönneå flerestädes, liingsjön, Landskrona, Saxtorp,
V. Karahy, Höjeu, Skabersjö, Jordberga, Espö, Ystad, Cimbrishamn,
Esperbd, Christianstad vid Helgeå, och vid LiUö (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

1086 G. finitans Ii. Br. vippa smal af släta, efter blomningen hopdragna,
till ett antal af 1 - 3 frän de nedre fästpunkterna ntgäende grenar,
smäax länga cylindriska, yttre kronskalet spetsigt, bladsnärp utdraget.
% Juni, Juli. Strån 2—4 fot höiga, nedtill krypande och rotslående, blad
ej sällan flytande, sträfva, vipjians grenar under blomningen rakt utstå-

ende, vanligen parvisa från fästpunkterna, med undantag af de öfversta,

den ena grenen eller de två grenarne, ifall tre finnas, sammandragna
och bärande ett småax, den andra förlängd och merendels ogrenad, bå-
rande 2 3 oskaftadc småax, småax 7 -12-blommiga, skärmljäll något
trubbiga, i synnerhet det kortare med tydlig medelnerv, ståndarknap-
par violetta.

Förek. allmänt i vattengropar, dammar, vid å))räddar o. s. v.

1087 G. plicata Fr. vippa smal af släta, äfven efter blomningen utstå-
ende, till ett antal af 4- 5 frän de nedre fästpunkterna utgående gre-
nar, småax länga cylindriska, yttre kronskalet trubbigt, bladsnärp kort.

% Juni, Juli. Större och gröfre än föreg., hvilken den mycket liknar, de
tvänne större af vippgrenarne från hvarje fästpunkt merendels grenade
och småaxen sålunda skaftade, skiirmfjäll mera rundadt trubbiga med
otydlig medelnerv.

Förek. allmänt i vattengropar, dammar, vid åbräddar o. s. v.

1088 G. loliaceu Fr., skild från föreg. arter genom det nedre skärmfjället,

som liknar det af ett Lolium. och är mycket olika det af Glyceria. För
öfrigt är axet än enkelt än sammansatt; författaren har sett exemplar
från Lund, på hvilka de nedre och öfre småaxen äro ensamma och
kort skaftade, den mellersta delen af axet deremot sammansatt. Små-
axen äro i bcjrjan trinda, omgifna af tvänne mycket olika stora skärm-
fjäll, det nedre 3 gånger kortare än småaxet, grönt, lansettlikt, flerner-

vigt, det öfre hinnaktigt spetsigt, flera gånger kortare än det nedre. Är
enligt författarens öfvertygelse en hybrid af L. perenne och Glyceria
Jluitans med karaktcrer af båda och öfverensstämmer sålunda ej full-

ständigt hvarken med Glyceria- eller Lolium-typcn. Med ännu mindre
skäl kan den föras till Brachyx>odiuni. Sannolikt hybridiserar iy. j^er-

enne med flera andra gräsarter, t. ex. med Fcstuca elatior (iw i', fe-
stucaceuni) och med F. gigantea.

Förek. pä fuktiga ställen, t. ex. vid Christianstad, Benestad'^ Lund (enl.

exemplar i Lektor llultmarks Ilerb.).

ff Yttre kronskalet (ofta otydligt) 5-nervigt.

1089 G. maritima Wahlb. vippgrenar från de nedre fästpunkterna par-
visa, alla nästan släta, i början utstående, vid fruktmognaden åtmin-
stone till största delen hopdragna. 4 Juni, Juli. Strån ända till fots-

höga eller ännu h()gre, iin nedtill kry))ande, rotslående, samt med
nedliggande greuskott (f'. arenaria), än jemte grenskotten upprätta (/.
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palustrin), blad vanligen inrullade släta med utdraget snärp, vippan

nästan axlik med grenarna vanligen nästan enkla, vid basen ej bärande

småax, dessa temligen stora och fåtaliga pä livarje gren, 5—8-blom-

miga, vanligen mer eller mindre violetta, vippans allmänna skaft trindt

och på ena sidan fåradt, nedre skärmljället nästan hinnaktigt, otydligt

trencrvigt, yttre kronskalct än nästan spetsigt än tvärhugget eller tre-

tandadt, med skarpt framträdande medelnerv, som i spetsen bildar nä-

stan en köl.

Förek. ej sällsynt ])ä hafsstranden längs vestkusten, t. ex. vid Torekoiv,

Bantad, Kullen, Landskrona, M^dmö m. fl. st.

1090 G. conferta Fr. vi2)2>[/renar från de nedre fästpunkterna vanligen 5,

alla iinjcket .strofra, äfrcn vid fruktmognaden utstående. 2j- Juni, Juli.

Strån omkring (jvartershfiga tulVadc, vid basen något nedliggande och

ej sällan rotslående samt utvecklande upprätta grenskott, blad korta

breda, plattade, på öfre sidan sträfva, bladsnärp utdraget, vippan med
det alliniinna skaftet trindt, ej fåradt, styf upprätt, mycket tätblommig,

vippans grenar under blonmingeu något sammandragna, tjocka styfva,

nästan ända från basen bärande småax, de större flera gånger grenade,

småax mindre än hos föreg., större än hos fijlj., 5—8-blommiga, skärm-
fjäll mex"a fasta ocli örtartade, det större tydligt 3-nervigt, det yttre

kronskalet mera tydligt nervigt, i spetsen nästan köladt af den skarpt

framträdande medelnerven, tvärhugget eller tretandadt.

Förek. sällsynt på ruttnad tång vid Broby niira IngelstoriJ (men ej pä
många år återfunnen).

1091 G. distans Wg. vippgrenar från de nedre fästpunkterna vanligen 5,

alla nästan släta, vid fruktmognaden tillhakahöjda. ^j. Juni, Juli. Strån

tufvade uppstigande, vanligen vid basen utvecklande ujipstigande gren-

skott, blad platta, på öfre sidan sträfva, med kort snärp, vippan med
det allmänna skaftet halftrindt, ofaradt, under Ijlomningen med utbredda,

nästan till midten nakna grenai-, af hvilka de större äro flera gånger
grenade, småax mindre än hos de föreg., 4 -6-blommiga, vanligen mer
eller mindre violetta, skärmfjäll liinnaktiga, otydligt nerviga, yttre kron-

skalet otydligt nervigt, i spetsen rundadt, helt eller tretandadt.

Förek. temligen allmänt på hafssträndcr samt pa fuktiga ställen.

428. CATABROSA 1'. B.

1092 C. aquatica P. B. blad i kanten föga sträfva, nästan trubbiga, vippa
stor pyramidformig, med i- 8 från de nedre fästpunkterna utgående,

nästan släta grenar. 2}. Juli, Aug. Strån 1—
'/i fot höga, nedtill kry-

pande, rotslående och greniga, blad platta, bladsnärp korta, småax
med violett anstrykning, i spetsen hinnaktiga, 1-2— .5-blommiga, oftast

2-blommiga, yttre kronfjället tvärhugget, smånaggadt.
Förek. temligen allmänt på våta ställen.

429. MOLINIA b'chrank.

1093 M. coerulea Mönch. blad långt spietsade, ^jå öfre sidan vid basen
långhåriga, vippa stor sammandragen, vanligen bläaktig. 2|. Juli,

Aug. Strån 1— 3 fot höga upprätta, tufvade och vid basen slidbeklädda
samt nästan lökformigt uppsvällda, bestående af outvecklade stängelle-

der, på hvilka följa tvännc titvecklade, af hvilka det nedersta är tem-
ligen kort, det öfversta de)-emot mycket långt, bildande större delen
af strået, bladsnärp förvandladt till en hårkant, vippans grenar vanligen
2 från hvaijc fästpunkt, flera gånger grenade nästan ända från basen,
småax aflånga 2 - 3-blommiga, bläaktiga med brunaktiga skärmfjäll.

Var. arundinacea Schrk. högre med större vippa af mera utspärrade
grenar, småax talrikare, mera grönaktiga.

Förek. allmänt på fuktiga betesmarker och skogsängar; var. arundinacea
på Jerrestads hallar (Stud. A. Falck).
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430. TRIODIA R. Br.

1094 T. decumbens P. B. titrcm i början nedUggande, slutligen upprätta,
vippa smal axlik af upprätta sträfoa grenar. 2| Juni, Juli. Strån
omkring qvartershöga styfva, blad på öfre sidan blågröna, på nedre rent
gröna, i kanten gleshåriga, slidorua i kanten långhåriga samt bladsnär-
pen förvandlade i en hårkant, vippan nästan enkel, bildad af 4— 12
tjocka aflånga, skaftade småax.

Förek. temligen allmänt på magra backar och betesmarker.

431. KOELERIA Fers.

1095 K. glauea DC. blad merendels borstlika rännformiga, jemte stråets

öfre del mycket fint småludna, det yttre kronskalet trubbigt, vanligen
med en liten borst.. 2). Juni, Juli. Hela växten grågrön, strån och de
upprätta sterila bladskotten omgifna af i trådar upplösta slidor, biad-
snärp kort tvärhugget, vippan under blomningen något utbredd, slut-

ligen axlikt sammandragen, småax grönhvita eller något brunaktiga,
2—3-blommiga; Vj— 1 fot hög eller stundom högre.

Förek. på torra sandfält, längs hela östra kuststräckan fi-ån Ystad och
Sandhammar ända till Gualöf, i mellersta Skåne flerestädes, såsom vid

Efverlöf, Blentarp, Illstorp (H:r C. Roth), Öfvedskloster, Veberöd,
Haslcmölla; i vestra delen sällsynt, t. ex. vid Engelliolm.

K. cristata P., utmärkt af de upptill glatta stråna, de platta långhåriga
bladen samt det spetsiga yttre kronskalet, har i fordna tider anträffats

vid Oppmanna, men synes numera vara utgången.

432. ÄVENA L.

f Den nedre blomman i småaxet utan pistill samt med långt knäböjdt

borst, den öfre tväkönad utan eller med kort borst.

1096 A. elatior L. blad på båda sidor sträfva, vippa stor utbredd med
späda sträfva grenar, de nedre af dessa talrika från hvarjefästpunkt,
småax upprätta. 2|. Juni, Juli. Strån tufvade, 2—3 fot höga, glatta

och glänsande, blad platta med släta eller sträfva slidor och kort, run-

dadt snärp, skärmfjäll genomskinliga, hinnaktiga, olika stora, det nedre
kortare ennervigt, det öfre trenervigt, det yttre kronskalet 7-nervigt.

Förek. allmänt på något torra ängar bland buskar, på hafsstränder o. s. v.

ff Alla de utvecklade blommorna i småaxet tvåJcönadc, vanligen med långt

knäböjdt borst,

a — Småax hängande, skärmfjäll 7—lJ-nerviga.

1097 A. strigosa Schreb. vippa nästan ensidigt klaselik, yttre kronskalet

utan hår. Juli, Aug. Strån 2-4 fot höga upprätta, med glatta

fästpunkter, utan bladskott vid basen, l)lad platta sträfva, med kort

snärp, vippans grenar sträfva, 1- -6 från hvarje fästpunkt, småax 2-blom-

miga med rudimcnt till den tredje, sällan med 3 utvecklade blommor,
skärmfjäll något olikstora, ej längre än Idommorna, 7—9-nerviga, yttre

kronskalet försedt med utdragna sidoborst, vid fruktmognaden jemte
borsten svarta, småaxets skaft nedom hvarje blommas lastpunkt hårigt.

Sv. Svarthafre.

Förek. ej sällsynt som ogräs bland vårsäd, i synnerhet i skogstrakter, äfven

i östra Skåne, t. ex. vid Esperöd.

1098 A. fatua L. vippa stor allsidig, yttre kronskalet pä sin nedre hälft

merendels betäckt af bruna hår. © Juli, Aug. Strån 2 4 fot höga
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utan bladskott, med småludna fästpunkter, blad platta sträfva med kort

tvärhugget snärp, vippans grenar sträfva, småax vanligen af 3 fullstän-

diga blommor, skärmfjäll längre ån blommorna, 7 -9-nerviga, yttre

kronskalet försedt med spetsiga flikar, vid fruktmognaden vanligen röd-

brunt.

Var. intermedia lAndgr. yttre kronskedet föga hårigt.

FöreÅ: allmänt som ogräs bland vårsäd; var. wtennecha pä samma sätt,

men mera sällsynt, t. ex. vid Gladsax (Stud. A. Falck), Fugenip m. fl. st.

6 — Småax upprätta, skärmfjäll 1—3-nerviga.

1099 A. pratensis L. hladslidor sträfva, ej ludna, vippan sammandragen
axlik, båda skärmfjällen S-nerviga. ^ Juni, Juli. Strån tufvade 2— 3-

fot höga, nedifrån utvecklande bladskott, upptill vanligen sträfva, blad
blågröna styfva med långt snärp, smala platta eller något inrullade,

sträfva, vippan smal med 1—2 korta upptill tjockare sträfva grenar
från hvarje fästpunkt, småax silfverglänsande, 3—5-blommiga, med i

synnerhet under blommornas fästpunkt hårigt axskaft, hårknippet un-
der den näst nedersta blomman många gånger kortare än sjelfva

blomman.
Förek. allmänt på torra ängar och betesmarker.

1100 A. p«?^fsce»K<f L. de nedersta hladslidorna wjukhäriga, vijipan något
sammandragen, det nedre skärmfjället 1- det öfre 3-nervigt. 2). Juni,

Juli. Strån tufvade, 2—3 fot höga, nedifrån- utvecklande bladskott, släta,

blad rent gröna, släta, slaka platta, de nedersta småludna, snärp utdra-

get, vippan under blomningen något utbredd, dess grenar 4— 5 från de
nedre fästpunkterna, något sträfva jemnsmala, småax silfverglänsande

violettfläckiga 2—4-blommiga med i synnerhet under blommornas fäst-

punkter hårigt axskaft, hårknippet under den näst nedersta blomman
hälften kortare än sjelfva blomman.

Förek. allmänt ])å torra ängar och l^etesmarker.

433. TRISETUM Fers.

1101 T. Jlavescens F. B. blad platta, i kanten sträfva, de nedersta jemte
deras slidor småludna, vippans grenar sträfva, under blomningen ut-

stående, de nedre vanligen 4 från hvarje fästpunkt. 2j. Juni. Rot-
stock med greuskott, strån omkring 2 fot höga släta, upprätta, blad
med kort tvärhugget snärp, vippan efter blomningen sammandragen,
småax gula glänsande, 2 - 3-blommiga, skärmfjäll kortare än blommorna,
mycket olikstora, den nedre 1-, den öfre 3-nervig, småaxets skaft hå-
rigt med hårknippet under blommornas fästpunkt betydligt kortare än
sjelfva blomman.

Förek. temligen sällsynt på något torra ängar, t. ex. vid Helsingborg, Mal-
mö, Ystad, Esperöd, Landö, Valjö m. fl. st.

434. AIROPSIS Fr.

1102 A. caryophyllea Fr. vipiHi utstående pyramidformig med spridda
småax, skärmfjäll längre än blommorna. 0, Maj, Juni. Strån tuf-

vade, qvartcrshöga eller ännu högre, tina släta och glänsande, blad
korta Ijorstlika, något sträfva med utdraget snärp, vippans grenar i

spetsen sträfva, vanligen 2 från hvarje fästinmkf, flera gånger grenad
af under blomningen utspärrade hårfina, violetta grenar, småax vanligen
kortare än sitt skaft, skärmfjäll lika stora, hinnaktiga och glänsande,
yttre kronskalet vid basen försedt med tvänne hårknippen.

Förek. temligen sällsynt på sandiga ställen, t. ex. i östra Skåne vid Rörum
flerestädes. Gladsax (enl. Stud. A. YaXck), Kåseberga; i södra och ve-

stra delen, t. ex. vid Ystad, Ahlstad, mellan Hvellinge och St. Ham-
mar, L. Lindholmen (H:r C. Roth), Hammarlunda, ^vinnevads mölla,
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Skafier.yö, Alnarp? (författaren vill erinra sig hafva sett exemplar der-

ifrån), T(°(gorp Soxtorps fi:n vid en vito- mot A.wtundtorp (Stud. B.

Cöster), Riseberga mellan prestgården och Wessniantorp (Stud. C. J

Boström) m. fl. st.

1103 A. prfccox Fr. vippan axUkt sainmandruyen af tätt hopfiittande små-
ax, skärmfjäll af blommornas längd. April- Juni. Strån tätt tuf-

vade, några tum höga, släta, blad borstlika jemte slidorna sträfva,med
utdraget sniirp, vippan atlång af upprätta sammandragna grenar, de ne-

dre grenarne parvisa frän hvarje fästpunkt, korta temligen tjockn, små-

axens skaft vanligen kortare än sjelfva småaxet, skärmfjäll ljusbruna,

yttre kronskalet vid l)asen fch-sedi med tvänne hårtofsai-, hela växten

efter fruktsättningen snart förvissnande.

Förek. allmänt på sandfält, torra backar o. s. v., äfven i norra delen, t.

ex. vid Broby (Apoth. C. O. Ilamnström).

435. CORYNEPHORUS F. B.

1104 C. catiescois P. B. blad blågröna borstlika, jemte slidorna släta, vip-

pans grenar sträfva, under blomningen iitstående, sedan samman-
draqna. '^ Juli, Aug. Strån tufvade släta, ända till qvartershöga eller

dei'öfver, blad med utdraget spetsigt snärp, vi])pans grenar hårfina

sträfva, vippa före och efter blomningen hopdragna, småax violetta och

hvita , ståndarknappar'.fnörkbruna.

Förek. allmänt på sandiga ställen.

136. AIRA L.

1105 A. jiexnosa L. blad trädlika släta, kronskatets borst knäböjdt, ut-

skjutande. 'T\. Juni, Juli. Strån hist tufvade, alnshciga eller hiigre,

släta, bladsnärp utdraget, nästan tvärhugget, vippan upprätt eller något

lutande, under blonniingen utbredd, sedan sammandragen, dess grenar

hårfina flerböjda, något sträfva, 2—3 från hvarje fästpunkt, greniga af

utspärrade, endast i spetsen småax bärande grenar, småax ej längre än
sina skaft, silfverglänsande eller ljusbruna, 2-blommiga, skärmfjäll en-

nerviga olika stora, den öfre blonnnan i småaxet 4—8 gånger längre

än stängelledet mellan denna och den nedre blomman, småaxets skaft

med ett hårknippe under hvaije blomma.
Förek. allmänt på torra ängar, betesmarkei-, ljungbackar o. s. v.

1106 A. caspitosa L. blad platta, på öfre sidan mycket sträfva, kronska-

lets borst nästan rakt, vanligen kori^ire än skärmfjällen, ^j. Juni, .bili.

Strån tätt tulVade, 2- 4 fot h('»ga, släta, blad mycket sträfva af talrika

små borst längs de upphöjda nei^verna, med utdraget snärp, vippan stoi-

pyi-amidformig, upprätt eller iiågot lutande, dess grenar från de nedre

fästpunkterna 5 7, sträfva hårfina, upptill med temligen tätt sittande

småax, dessa sednare griina eller violetta, i spetsen ljusbruna, längre

än sina skait, skärmfjäll olika långa, det nedre 1-, det öfre 3-nervigt,

stängelledet under den (ifrc blomman hälften kortare än denna.

Förek. allmänt ]>å fuktiga iingar och i skogar.

437. HOLGUS L.

1107 11. mollis L. strå glatt eller småhidct endast j^ä fästpunkterna, borst

ntskjutande. % Juni, Juli. Rotstock krypande, utvecklande grenskott,

strån 2 3 fot höga, slunkiga, blad blågnina, glest småludna och något

sträfva, de (')fre slidorna glatta, vippan eftei- l>lomningen sammandragen,
aflång, småax gröngula med olika långa skärmfjäll, det ö^ve 3-nervigt

med sidonerverna närmare mtdelnerven än kanterna, (^ blomman (den

öfre) vid basen hårig med nästan rak borst.
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Förelc. allmänt i skogar i hela södra och mellersta Skåne; går längs vestra

kusten ända till Kullen; i norra delon mera sällsynt, t. ex. vid Birrja

i Storhihirret (Dr. P. Olsson).

1108 II. lanattis L. strå sniåhidet pn och nedavför fnstpimlierna, borst

inneslutet. % Juni, Juli. Strån tätt tufvade, 2 fot höga eller ännu
högre, mera styfva och upprätta än hos föreg., blad mjuka gråiudna

jemte slidorna, bladsnärp utdraget, vippa efter blomningen föga sam-
mandragen, äggrundt afläng, skärmljäll nästan lika stora, den öfre 3-ner-

vig med sidonerverna närmare kanten än medelnerven, (^ blomman
glänsande glatt med hakformigt böjd borst.

Förek. allmänt på något torra ängar och betesmarker.

438. MELICA L.

1109 M. unifloru Hctz. bladsnärp rörfvrnnyt, utdraget i ett lansettlikt,

bladskifvan motsatt bihany, vippa gre)iig med tqiprätta, merendels

af endast en fullständig blomma bestående småax. 2J. Maj, Juni. Strån
' tunna slaka, 1—2 fot höga, vanligen släta, blad platta sträfva med vanligen

släta, 4-kantiga slutna slidor, vippa stor utbredd, glesblommig med långa

sträfva, från de nedre fästpunkterna merendels parvis utgående grenar,

af hvilka den ena är enkel, den andra något grenig, skärmfjäll liruua,

småax stundom af 2 fullständiga lilommor och ett kluliblikt rudiment
till en tredje.

Förek. allmänt i skogar.

1110 M. nntans L. bladsnärp) nästan omärkligt, vippa enkel, ensidig, kla-

selik af hängande, af ivänne fullständiga blommor bestående småax.
% Maj, Juni. Lik föreg., men lägre, sällan mera än fotshög.

Förek. här och der i skogsbackar, t. ex. vid Kullen, Barnlösa, Belleherga,

Skäralid, Kongalnnd, Röstånga, Trolleholm, Fastorp, Ekustiga och

Sutofta Uöurs s:n (Dr. S. Berggren), Stehag, Ekeröd, Bäringe, Pine-

lierna, Fogelsång, Linveberga skog, Torup, Lindholmen (H:rC.Roth),
Stenby hällar. Krageholm, Gladsax, Stens Hvfvnd, Esperöd, kring

Öfredskloster (Dr. L. Holmström), Forsakar Degeberga s:n, Strö, Ifö-

klack,Broby (Apoth. C. O. Hamnström), Knislinge, Kjellstorp Hörja
s:n (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

439. PHKAGMITES Trin.

1111 P. comnmnis Trin. strån och blad blågröna släta, bladsnärp förvand

-

Indt till en hårkrans, vippa stor ntbredd. '2\- Aug., Sept. Rotstock
krypande och utvecklande gi-enskott, sti'ån 4 -6 fot höga, upprätta, blad

endast i kanterna något sträfva, nästan lansettlika, vip]ians grenar sträf-

va, talrika från hvarje fästpunkt, mycket greniga, de nedre fästpunk-

terna skägghåriga, den nedersta stundom med ett litet hylsblad, småax
vanligen mörkt violettbruna, slutligen genom de utväxande håren silf-

verglänsande, 4— 5-blommiga, skärmfjäll olika stora spetsiga.

VcH-. snhunijlora DC. strå lägre tippstigande, småax 1—2-hlommiga,
svurtaktiga.

Förek. allmänt vid stränder, stundom äfven på vattensjuka åkrar ; rar.stib-

nniftora vid Yngsjöåns ntlopj) (Stud. A. Falck).

440. PSAMMA P. B.

1112 P. arenaria Ii. S. vippa tät, axlikt sammandragen, hårkniptpet vid

blommornas bas mer än dubbelt kortare än det yttre kronskalet, detta

sednare nedanför den tvåtandade spetsen med en ej öfrer spetsen

nående borstlik ndd. % Juli, Aug. Rotstock krypande, strån upprätta,
2—4 fot höga, jemte de borstlika bladen släta och hvitaktigt grågröna,
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bladsnärp långt utdragna, spetsiga, vippan hvitaktigt blågrön, slutligen

hvitgul, skärmfjäll något nlikstora ennerviga eller det öfre med en an-

nan, endast till midten nående nerv.

Förek. tendigen sällsynt på sandiga hafsstränder, t. ex. i Willands h:d

(Prof. Fries), mellan Stens Hufvud och Cimhrishamn, samt deremellan
och Sandhammar, Köpingeåns utlopp, Saxtorj), Kitlla Gunnarstorp,
KnUen, Kngelholm, norr om Torehow samt flerestädes i Förslöfs och
Barlåkra s:nar (Stud. J. Jönsson) m. fl. st.

1113 P. baltiea B. S. vippa genom de längre grenarne något glesare, hår-

knipipet vid hlommornas has knappt dubbelt kortare än det yttre kron-

skalet, detta sednare nedanför den tvåtandade spetsen med en öfver

spetsen nående borstlik udd. Tj. Juli, Aug. Mycket nära beslägtad

med föreg., från hvilken den vanligen äfven skiljer sig genom högre
växt, sednare inrullade blad, längre, mera spetsig och mera afbruten,

rödviolett vippa.

Förek. sällsynt på sandiga hafsstränder, t. ex. vid Köpingeåns utlopp,

Sandhammar, mellan Vik och Stens Hufvud, Yngsjön.

441. CALAMAGROSTIS Eoth.

f Blommans hår längre än kronskalen, yttre kronskalet betydligt längre än

det inre.

1114 C. epigeios Eoth. vippa, upprätt, strä och slidor sträfva, borst rak,

fästad vid kronskalets niidt. 4 Juli, Aug. Rotstock krypande, strån

upprätta, 4-6 fot höga jemte bladen något grågröna, bladsnärp utdra-

get, spetsigt, vippa stor styf, efter blomningen något sammandragen, här

och der afbruten genom vippgronarnes förlängning, vanligen brokig af

grönt, violett (skärmfjällen) samt Ijusbrunt (kronskalen), vippans gi'enar

mycket förgrenade och längs grenarnes yttre sida bärande talrika småax,
dessa sednare med långt sylspetsade skärmfjäll, yttre kronskalet i spet-

sen tvåklufvet med borst af hårens längd.

Var. glauca Blytt. -spädare och mera blågrön, vippan glesare och nä-

stan grön.

Förek. ej sällsynt på torra ställen (jch vid stränder, t. ex. vid Kullen,

Mosenhäll, Land,skroiia, Billinge, Örtofta, Beften, Söfdeborg, Kåse-
berga, Sandhammar på hafsstrandcn, Gladsax hallar (Stud. A. Falck),

Ksperöd på hafsstrandcn. Mansdala mot Träne (Dr. P. Olsson), Fjel-

kinge, Knislinge mölla (Dr. P. Olsson), Broby s:n utmed Helgeå och

omkring Tydingesjön (Apotli. C O. Ilamnström) m. fl. st.; var, glauca

vid Gislöfs lund, Brantevik (Stud. A. ^''alck).

1115 C. lanceolata Both. vippa lutande, strån, och bludslidor nästan släta,

borst mycket kort rak, fästad, i kronskalets spets. T\- Juli. Rotstock

krypande och utvecklande grenskott, strån 2 --4 fot h(")ga, ofta något
lutande, vippa under blomningen vanligen violett, temligen sten* af tal-

rika Hna, på såväl yttre som inre sidan småax bärande grenar,

skärmljäll lansettlika spetsiga, efter ])l()mningen vinkelrätt mot hvaran-

dra utstående, f(>ga längre än blommans hår, yttie kronskalet i spetsen

något urnupet, med borst flera gånger längre än blommans iiår.

Förek. här och der på fuktiga ställen i skogstrakter, t. ex. kring i/a//««f/.f-

ås, Killien, Helsingborg, på S. Åsen, såsom vid N. Wram, Skäralid,

Böstånga, A.ik, Bamstorp, Bökahalm, 'frolleholm, Askeröd Westerstads
s:n, Stehag, Beften, Torup, Hörte, Kåseberga, Höge.-ita Fyla, Vidt-

sköfie, Liliö vid Christianstad, Årup, Broby (Apoth. C. O. Hamnström),
Hörja (Dr. P. Olsson) m. fl, st.
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ff Blommans hår af kronskalets längd eller kortare, det yttre kronsJcalet

föga längre än det inre.

1116 C. arnndinacea BotJi. blad hreda j)latta, x>å båda sidor sträfva, Jcron-

sJcalets borst knähöjd, fästad nära basen och skjutande långt öfver

skärmfjällen. 2j. Juli, Aug. Rotstock krypande, utvecklande grenskott,

strån 2 --3 fot höga, upprätta släta, nedre bladslidorna merendels något
sträfliåriga, snärp kort, nästan tvärhugget, vippa temligen stor, violett

eller gi'ön, slutligen blekgul, etter blomningen hopdragen, dess gi"enar

å ömse sidor och nästan ända från basen bärande småax, skärmfjäll

lansettlika, efter blomningen tillslntna, Ijlommans hår 4 gånger kortare

än kronskalet, småaxets skaft föi'längdt ofvan blomman och slutande i

en hårpensel.

Förek. här och der på torra sterila skogsbackar, i synnerhet i norra Skåne,

t. ex. på Klöfvahallar, Skäralid, Hörja och Ulfshnlt (Dr. P. Olsson),

Broby (Apoth. C. O. Hamnströni), Grönhult Vånga s:n, Tjörndala
ra. fl. st.

1117 C. strida lin. blad smala vanligen hoprullade, 2iå öfre sidan sträfva,

kronskalcts borst rak, fästad nedom midten och kortare än skärm-
fjällen. % Juni, Juli. Mindre och spädare än föreg., strån vanligen

alnshöga, liksom bladslidoi"na släta eller stundom sträfva, bladsnärp
temligen kort, rundadt trubbigt, vippa före och efter blomningen nästan

axlikt sammandragen, violett, slutligen gulbrun, dess grenar å ömse
sidor bärande småax, skärmfjäll äggrundt lansettlika spetsiga, efter

blomningen slutna, blommans hår fuga kortare än kronskalet, småaxets
skaft ofvan blomman förlängdt och i spetsen bärande en hårtofs.

Förek. temligen sällsynt på fuktiga skogsängar, stundom äfven på sandiga

hafsstränder, i östra delen, t. ex. vid Ariq), mellan Mansdala och Nöb-
belöf (Dr. P. Olsson); i vestra t. ex. vid Rökaholm, Helsingborg i Fre-
driksbergs park, Kulla Gunnarstorp pä hafssti^anden.

442. APERA Adans.

1118 A. Spica venti P. B. strån släta, blad på båda sidor sträfva, vip-

pa stor utbredd af talrika, under blomningen utstående, fina och

sträfva grenar. Juni, Juli. Strån flera tillsammans, 1-3 fot höga,

slidor merendels släta med utdraget snärp, vippan grön eller violett,

pyramidformig, före blomningen lutande, med upprepadt 3-greniga, från

hvarje fästpunkt talrika grenar.

Var. purpurea, vippa smalare och upprätt, rödbrun.
Förek. allmänt på åkerrenar och som ogräs bland säden.

443. AGROSTIS L.

f Blommor med det inre kronskalet utveckladt.

1119 A. vulgaris With. bladsnär}) kort tvärhugget, vippa äfven efter blom-

ningen utbredd. % Juni Aug. Strån flera tillsammans, 1— 2 fot höga,

stundom med grenskott, alla bladen platta, på undre sidan nästan släta,

för öfrigt sträfva, vippa rödbrun med äggformig omkrets, dess grenar

nästan släta, det j-ttre kronskalet vanligen utan stundom med borst

(var. aristata), i spetsen tandadt, föga kortare än det nedre skärm-

fjället.

Förek. allmänt pä ängar, vid vägar o. s. v.

1120 A. stolonifera L. bladsnär}) utdraget afångt, vip2)a efter blomningen
sammandragen. T\. Juni— Aug. Rotstock krypande och utvecklande

grenskott, strån upprätta eller uppstigande jemte slidorna släta, blad

platta sträfva, vippa gröngul eller brunaktig, med aflångt oval omkrets,

14
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dess grenar sträfva och utstående från livarandra i en spetsig vinkel,

det yttre krnnskalet i spetsen småtandadt, med eller utan borst, dub-
belt längre än det inre.

Var. maritima Mey. blad styfva blågröna, vippa shitligen nästan ax-
formig.

Förek. allmänt på såväl torra som fuktiga ställen; var. maritima på hafs-

stränder.

ff Det inre JcronsJcalet ontoecJcladt.

1121 A. canina L. rutblaä borstliJca hoprtälaäe, stjelkhlad platta sträfva,

vippa efter blomningen sammandragen, det yttre kronskalct vanligen

med borst. T\- Juni—Ang. Rotstock merendels utvecklande grenskott,

strån ofta uppstigande och nedtill rotslående, släta, slidor vanligen nå-

got sträfva med aflångt småtandadt snärp, vippa vanligen violett eller

stundom blekgul, med talrika fina och sträfva grenar, kronskal kortare

än de något oliklänga skärmfjällen.

FöreJc. temligen allmänt i^å ängar och backar.

444. MILIUM L.

1122 M. efftisum L. blad breda slaJca, i kanten sträfva, vippa stor af
ungefär till midten ogrenade, under blomningen utstående, sedan ned-
böjda hårfina grenar. % Juni, Juli. Rotstock krypande, utvecklande
grenskott, strån upprätta, 2— 3 fot höga släta, bladsnärp långt, i spet-

sen sargadt, vippan pyramidformig, dess grenar 4— 6 tillsammans från

de nedre fästpunkterna, småax vanligen gröna äggformiga med släta,

3—5-nerviga skärmfjäll.

FöreJc. här och der i lummiga skogar, t. ex. vid Bolcesliden Förslöfs s-.n

(Stud. J. Jönsson), Kullen, Beltebcrga, Ekeröd Billinge s:n,kvmg Bing-
sjön allmän, Trollehohn , Skrubbarp Borlunda s:n , Torringelund

,

JRöddinge, Esperöd, Strö, Broby (Apotli. C. O. Ilanmström) m. fl. st.

445. PANICUM L.

1123 P. Crus galli L. blad sträfva utan snärp, strån och slidor släta,

vipjyans grenar sträfva. Q) Juli, Aug. Hela växten mörkgrön, strån

uppstigande eller nästan utbredda, från ett qvarter ända till 1—2 fot

höga, blad ofta något vågiga, vi])pan axlik flikad, småax gröna eller

med rödaktig anstrykning, håriga, de tvåkönade blommornas kronskal

glatta glänsande.

Förek. temligen sällsynt på odlade ställen, t. ex. vid Forsby Sönnarslöfs
s:")}, Ramlösa, mellan V. Tvcet och Ilellestad, Skanör, Ystad, Kåse-
berga. Christianstad m. fl. st.

446. DIGITARIA Scop.

1124 I), humifusa Fers. blad och slidor glatta. Q) Juli, Ang. Strån tuf-

vade nedliggande eller uppstigande, ända till fotshöga, släta, blad ofta

något rödaktiga lansettlika, stundom med ett hårknippe vid basen af

bladskifvan, och med ett strået omgifvande snärp, småax småludna sam-
lade i 3— 5, mot stråets spets nästan flocklikt anordnade ax, vanligen
parvis närmade, nämligen ett skaftadt och ett annat oskaftadt småax,
de tvåkönade blommornas kronskal glatta och glänsande.

Förek. här och der på sandiga åkrar och betesmarker, t. ex. vid Förslöf
(Stud. J. Jönsson), Kullen, Höganäs, Forsby, Helsingborg, Annelöf,
Hellestad nära Oran, V. Tveet, Ha.slemölla samt dcremellan och Ef-
verlöf, Sjöbo (Stud. A. Falck), mellan Vclleröd och Tågrå, Söfde, Kå-
seberga, mellan Brösarp och Degcberga, Vanneberga, Ifvctofta, Kars-
holm, Becka.skog, Nymö (enl. Dr. P. Olsson), Broby vid Tydinge och
Ki-eugershmd (Apoth. C. O. Ilamnström) m. fl. st.
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Z>. ciliaria Koel., lik föreg. men skild genom de långhåriga bladen och

slidorna, anträffas stundom förvildad i trildgårdar, t. ex. vid Krcvppe-

riq) och Vanas (Apoth. G. O. Hamnströni).

447. SETARIA P. B.

1125 S. viridis P. B. strån upj)tiU jemte hloden sträfva, ax smalt cylin-

driskt, täthlommigt, borst med uppåtrigtade småborst, vanligen mycket
längre än småaxen. Juli, Aug. Strån flera tillsammans nedliggande
eller upprätta, från några tum ända till fotshöga, bladslidor stundom
nästan släta, bladsnärp förvaudladt till en hårkrans, småax vanligen

gröna eller något bruuaktiga.

Förek. temligeu allmänt på odlade ställen, i trädgårdar, åkrar o. s. v., t.

ex. vid Försluf (Stud. J. Jönsson), Kullen, Örkelljunga, Helsingborg,
mellan Alstorp och Annelöf, Höör (Dr. S. Berggren), Öfvedskloster

(Dr. L. Holmstrihn), Malmö, mellan Tågrå och Velleröd, Sjöbo, Bis-

torp (H:r C. Roth), SnogeJiolm, Hörte, Fspö, Ystad, Kåseberga, Cim-
brishamn, Esperöd, Köpinge nära C/jm^/ffMsto(? samt pä många ställen

i nordöstra sandtrakterna (Dr. P. Olsson), Broby flerestädes (Apoth. C.

O. Hamnström) m. fl. st.

S. vertidllata P. B., lik föreg., men högre med mera sträfva blad, vid

basen glesare ax samt med kortare borst, hvars småborst äro nedåtrig-

tade, anträflas stundom förvildad i trädgårdar, t. ex. vid Lund i Bot.

trädgården, 3Ialtesholm och Marsvinsholm.

448. SESLERIA Scop.

1126 S. coervlea Ard. strån släta, blad smala platta, trubbiga oeh udd-
spetsade, a.v ailångt—rundadt. '2|. April, Maj. Strån tufvade. Va—

1

fot höga, beklädda med vanligen 2 mycket korta blad, bladslidor slutna

med kort snärp, bladskifvan i kanten sträf, ax blått eller stundom gul-

aktigt, småax 2~ 3-blommiga med spetsade skärmfjäll, kronskal med
3— 5 korta borst i spetsen, den mellersta borsten längst.

Förek. sällsynt på fuktiga ängar i nordöstra delen, t. ex. vid Vejlesjön,

Ifveiofta, mellan Nosaby och Båbelöf (Dr. A. R. Cervin).

449. ALOPECURUS L.

f Skärmfjäll spetsiga, till midten hopvuxna.

1127 A. prutensis L. strå glatt, ax jemntjockt, skärmfjäll långs midten
långhåriga. ^ Juni, Juli. Rotstock kort, uppstigande, utvecklande

korta grenskott, strån upprätta eller uppstigande, 2— 3 fot höga, blad

på öfre sidan sträfva, med trubbigt snärp, den öfversta slidan på mid-

ten uppblåst, axet ljusgrönt, dess grenar uppbärande 4— 10 småax,
skärmfjäll lansettlika.

Förek. allmänt på fuktiga ängar.

A. agrestis L., skild från föreg. genom mot båda ändar afsmalnande, blå-

aktigt ax, genom de på ryggen kort håriga skärmfjällen samt under axet

vanligen sträft strå, uppgifves fordom vara funnen i trakten af Chri-

stianstad, men har ej blifvit återfunnen.

ff Skärmfjäll trubbiga, vid basen hopvuxna.

1128 A. geniculatns L. strå vid basen nedliggande, borst fästad under
kronskalets midt oeh längre än skärmfjällen, ståndarknappar shitligen

violetta. Juni— Aug. Strån krypande eller flytande och i spetsen

upprätta, nedtill ofta gi'eniga, blad smala sträfva, blågröna med nästan

gröna tilltryckta slidor och utdraget trubbigt snäi-p, ax cylindriska jemn-
tjocka, gröna eller något violetta.

Förek. allmänt på fuktiga öfversvämmade ställen och i vatten.

14*
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1129 k, fulinis Sm. m3cket lik förcg. ochiuöjligen endast varietet af denna,

från hvilken den skiljer sig genom mera blågröna slidor, af hvilka den
öfversta upx>till är något HX>2ihUist, mot spetsen afsmahiande ax och

vid eller ofvan IcronsJcalets midt fästad borst, som är föga längre än
sTcärmfjullen, samt brungula ståndarJcnappar.

Förek. allmänt på ofversvämmade ställen och i vatten.

450. PHLEUM L.

f Skärmfjäll tvärhuggna med utdragen borst.

1130 P. pratense L. ax cylindriskt, skärmfjäll längs midten långhåriga,
med borst 2—5 gånger kortare än skärmfjället. 1\. Juni, Juli. Strån
utgående från en kort underjordisk stam, 2— 3 fot liöga, glatta, blad, i

synnerhet de öfre, släta med tilltryckta, vanligen släta slidor, ax trub-

bigt grönt, småax utan rudiment till en andra blomma. Sv. Thimothej.

Var. nodosum (L.) strån nedtill löklikt uppsvällda, ax kortare.

Förek. allmänt på odlade ställen, ängar, åkerrenar o. s. v.

ff Skärmfjäll med kort borst.

1131 P. Böhmeri Wib. ax titdraget cylindriskt, skärmfjäll snedt tvärhuggna
med ämne till borst, nästan, glatta. % Juni, Juli. Strån tufvade, fots-

höga eller hiigre, glatta glänsande, blad sträfva grågröna, med korta
tvärhuggna snärp och de öfre slidnrna något uppblåsta, ax mot båda
ändar afsmalnande, mera grenigt än hos de öfriga, grönt eller med
violett anstrykning, småax med rudiment till en andra blomma, stun-

dom utvecklande l)ladskott.

Förek. temligen^ allmänt på torra grusiga eller sandiga backar och fält,

t. ex. vid Ahus, Köpinge, Degeberga, Widtsköjle, Brösarp, Cimbris-

hanin, Kåseberga, Hvcllinge, Höjebro, Fogelsång, Lackalänge, Örtofta,

mellan Asmtindtorp) och Bönneberga m. fl. st.

1132 P. arenarium L. ax kort ovalt— ajiångt, skärmfjäll spetsiga, längs

midten långhåriga. Maj, Juni. Strån ofta flera tillsammans, glatta

upprätta, från ett par tum ända till nära en fot höga, blad korta lan-

settlika sträfva, med de öfre slidorna starkt uppblåsta, ax ljusgröna,

slutligen gula, mot basen afsmalnande, småax nästan oskaftade, inne-

hållande rudiment till en andra blomma, stift O ; hela växten snart för-

vissnande.

Förek. temligen sällsynt på sandfält, i synnerhet i östra Skåne, t. ex. vid

Ahus, Lyngby Efveröds s:n, Widtsköjle, Brösarp, Kåseberga m.f[. st.;

i mellersta Skåne sällsynt, t. ex. vid Sjöbo, Illstorp (H:r C. Roth).

451. BALDINGERA Fl. Wett.

1133 B. arundinacea Dum. blad blågröna, i synnerhet på undre sidan

sträfva, med utdraget spetsigt snärp, vippa stor utbredd, slutligen

sammandragen. % Juni, Juli. Rotstock krypande, utsändande långa

fjällbeklädda grenskott, strån släta upprätta, 2— f! fot höga, vippa stor

af något ensidigt gyttrade, hvitgi'öna eller violetta småax, vippans gre-

nar sträfva, merendels parvisa från de nedre fästpunkterna, skärniQäll

3-nerviga, vippan lik den af Dactylis glomerata.
Förek. temligen allmänt vid stränder.

452. HIEROCHLOA J. A. Gmel.

1134 H. borealis Ii. S. rotstock krypande och utvecklande grenskott, vip-

pans grenar släta utstående, förgrenade. '4 Maj, Juni. Strån upp-
rätta omkring fotshöga, släta olcdade (det egentliga strået af ett enda



, 213

stänqrelled), beklädda med långa slldor, som hafva ett kort snärp och
en liten bred, nästan trubbig skifva, grenskottens blad låuga sjjetsiga,

sträfva, med den glanslösa grågröna, (ifre sidan vänd nedåt och den
undre gröna glänsande undre sidan uppåt, vippa med äggformig om-
krets, småax violetta, i spetsen gulbruna, skiirmfjäll af l^lommornas
längd, yttre kronskalet hårbräddadt ; vällukiande gräs.

Var. niicrostachya, småax nästan, dubbelt mindre och, ljusare.

Förek. sällsynt på fuktiga ängar, t. ex. vid Hehinrjborg, N. Wraiii, i trak-

ten af Bingsjön flerestädes, såsom vid Steliag, Foydarps skog, Råröd;
i trakten af Beften flerestädes, såsom på Kungsmarken nära furuluu-

den, vid FoglaJmset, Hardcberga boställe; i nordöstra Skåne vid Jfars-
holm (enl. en äldre uppgift); var. niicrostachya vid Gudmxmdtorp (Dr.

P. Olsson), Beften.

453. ANTHOXANTHUM L.

1135 A. odoratum L. de sterila blonimorua brunhåriga, den nedre af dem
med längre och knäböjd borst. 2). Maj, Juni. Strån tätt tufvade, '/j

—2 fot höga, upprätta släta, blad något sträfva, i slidmyimingen håi-iga

med aflångt snärp, ax smalt, mot basen afsmalnande, slutligen gul-

glänsande, småax lansettlika, det nedre skärmfjället 1-, det öfre 3-ner-

vigt, den nedre sterila blommans kronskal med en borst, som ej sällan

är nära dubbelt längre än den öfre sterila blommans kronskal; välluk-

tande gräs.

Förek. allmänt på något ton-a ängar och betesmarker.

454. NARDUS L.

1136 N. stricta L. strån nästan bladlösa, vred talrika tätt tufvade blad-

skott vid basen, blad blågröna borstlika, något sträfva. Tj. Maj, Juni.

Bladskott omgifna af gulaktiga slidor, strån upprätta, från qvarters- till

fotshöga, refflade och sträfva, ax smalt ensidigt med axskaftet ofvan
småaxen utlöpande i en sträf spets, småax blågrå, tilltryckta axskaftet,

under blomningen utstående.

Förek. allmänt på fuktiga betesmarker.

»5 Fam. l-OIilk'I»OOIACKiE B. Br.

455. POLYPODIUM L.

1137 P. Dryopteris L. stamblad glatt, 3 gånger pardelt*). 2|. Juli—Sept.
Rotstock tunn grenig, fjällbeklädd, stamblad

'/i
— 1 fot höga, mot vin-

tern förvissnande, lifligt gröna, med bredt triangelformig omkrets, deras
skaft oledade, nedtill glest fjällbeklädda, 2—3 gånger kortare än sjelfva

bladet, småljlad af första ordningen motsatta, det nedersta paret skaf-

tadt och betydligt större än de öfriga, de mellersta paren enkelt par-

delta, de öfversta sammanflytande, parklufna, småblad af andra ordningen
vanligen skiftevisa, aflånga pardelta, med glest naggade trubbiga flikar

och i kanten utlöj>ande nervgrenar, fröplättar sittande på nerverna,
merendels åtskilda.

Förek. temligen allmänt i skogar, stenrös, på murar o. s. v.

*) Vid beskrifningen på Ormbunkarne göres, för korthetens skuld, ej

skilnad mellan parbladiga och pardelta blad, såvida ej derom särskilt

namnes.
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1138 P. Phegopteris L. stamhlad hårigt, 2 gånger parileU. % Juli- Sept.

Rotstock tunn grenig, fjällbekläckl, stamblad V2

—

^ fot liöga, mot \au-

tern forvissnande, ljusgröna, med lansettlik— triaugellbnnig omkrets,

deras skaft oledade, nedtill fjällbeklädda, betydligt längre än sjelfva

bladet, småblad af första ordningen motsatta, uppåt småningom afta-

gande i storlek, de öfversta sammanflytande, alla oskaftade, det nedersta

paret vid basen vanligen åtskilda och ej sällan nedåtrigtade, småbladen i

hvart ocli ett af de öfriga paren vid linsen hopvuxna, de nedre småbla-

den pardelta, de öfriga parklufna, bladflikar aflånga trubluga, glest nag-

gade med i kanten utlöpande nervgrenar, fröplättar sittande på nerverna

nära kanterna, ej sällan sammanflytande.

Förek. allmänt i skogar, synnerligen bokskogar.

1139 P. vulgäre L. stamhlad glatt, en gång pardelt. 'i\- Juni— Sept. Rot-

stock Ijock, grenig, tätt fiällbeklädd, stamblad V»— V2 fot höga, öfver-

vintrande, mörkgröna, med aflångt lansettlik omkrets, deras skaft genom
en led lossnande från rotstocken, fjäll-lös och kortare än sjelfva bladet,

bladflikar merendels skiftevisa, småningom aftagande i storlek, aflånga,

mot spetsen grundt sågade eller nästan helbräddade, fröjjlättar i två

rader, ofta sammanflytande.

Förek. allmänt på klippor, i stengärdesgårdar o. s. v.

456. ASPIDIUM L.

1140 A. angulare Kit. stamhlad 2 gånger parhladigt, småbladen af andra
ordningen taggsågade. 2[ Juli, Aug. Rotstock tjock, tätt fjällbeklädd,

stamblad 1—2 fot höga, m,ed lansettlik omkrets, nästan oskaftade, m.ed

skaftet och medelnerven tätt beklädda med dels större dels mindre och

hårlika fjäll, småblad af första ordningen skiftevisa, aftagande i storlek

mot basen och spetsen, oskaftade och aflångt lansettlika, glest beklädda

med hårlika fjäll, småblad af andra ordningen nästan skaftade, med
tvärhuggen bas, snedspetsade, nästan rektangulära, fröplättar små åt-

skilda.

Förek. mycket sällsynt bland stenar på Skäralid.

457. POLYSTICHUM Both.

1141 P. Filix mas Roth. stamblad 2 gånger pardelt, flikar af första ord-

ningen oskaftade, de af andra ordningen platta, i spetsen sågade, vid

basen bårande 1—4 fröplättar. 2). Juli, Aug. Rotstock tjock, nästan

upprätt, bladskaft flera gånger kortare än stambladet, jemtc medelner-

ven tätt fjällbeklädda, innehållande 7 kärlknippen, stamblad IVj— 3 fot

höga, något strutformigt hopsittande, utgående från rotstockens spets,

med- aflångt lansettlik omkrets, småblad af första ordningen skiftevisa,

långt spetsade, aftagande i storlek mot spetsen och basen, på undre
sidan glest tjällbeklädda, pardelta i aflånga trubbiga flikar, endast den
ena al' sidonervernas båda grenar i bladflikarne bärande en fröplätt,

svepefjäll länge qvarsittande, .glatta ; varierar med rundtomkring sågade

bladflikar (var. serratmn). Öfvervintrar icke.

Förek. allmänt i skogar.

H42 P. Oreoptcris DC. stamblad 2 gånger pardelt, flikar af första ord-

ningen oskaftade, de af andra ordningen nästan platta och helbräd-

dade, längs kanterna bårande talrika, ej nt i spetsen nåendefröplättar.

% Juli, Aug. Rotstock kort tjock, nästiin up])rätt, bladskaft flera gånger

kortare än stambladet, glest fjällbekhukla, innehållande endast 2 kärl-

knippen, stamblad 2- 3 fot höga, strutlikt hopsittande, med aflångt lan-

settlik omkrets, småblad af första ordningen skiftevisa, lansettlika långt
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spetsade, aftagamle i storlek mot basen och si^etscn, jemte stambladets

medeluerv Ijiill-lösa, pä undre sidan beklädda med små (endast vid för-

storing synliga) gula glandlcr, bladflikar af andra ordningen aflånga,

tpubbiga eller grundt urnupna, med hvaije sidoncrvs båda grenar bä-

rande en fröpliitt, svepefjäll snart afiallande, glandelbärande och i kanten

fransade, fruplättar slutligen iätt niirniade, men ej sannnanHylande.

Förek. sällsynt på skuggrika fuktiga stiillen, i synnerhet i klippspringor,

t. ex. vid Skärulid, Klöfva/ioUor, i norra delen af Tos.yö .s;« samt vid

Svartebfick nära Bösjöholm.

1143 P. Thehjptcris Roth. stumhhdl 2 gånger ixtnleU, flikar afförsta ord-

ningen oskaftade, de frvkthiiravdc af andra ordvingen i kanten ned-

tikna, längs kanterna bärande talrika, vt i spetsen nående fröplättar.

% Juli -Sept. Rotstock tunn krypande, bladskaft bräckliga, längre eller

föga kortare än stand)ladet, ijäll-lösa, innehållande tvänne kärlknippen,

staniblad enstaka, '/i^^l fot höga, som yngre på undre sidan glandel-

håriga, med atlång omkrets, småblad af första ordningen ej sällan mot-
satta, lansettlika kort spetsade, mot spetsen temligen tvärt aftagande i

storlek, det nedersta paret kortare än de derpå följande, bladflikar af

andra ordningen helbräddade eller glest naggade, aflånga, tiubbiga med
kort spets eller spetsiga, med hvarje sidonervs Imda grenar bärande en
fröplätt, svepefjäll snart affallande, glandelbärande och i kanten fran-

sade, fröplättar slutligen sammanflytande.

Förek. ej sällsynt i skogskärr, torfmossar, på sumpiga stränder o. s. v., t.

ex. vid Bosenhult, Odensjön, Ask, Bosarp, Tornp, S/cabersjö, Boslätt,

Börringe, Gillesgrvfvan, Vejlesjön (Dr. P. Olsson) m. fl. st.

Ull P. spinidosum DC. stamhlad 2-3gångcrxmrdelta, de nedersta fli-

karne af första ordningen skaffade, bladflikarne af andra eller tredje

ordningen längs kanterna härande talrika, ej nt i spetsen nående frö-
plättar. 1\. Juli, Aug. Rotstock tjock krypande eller uppstigande,
stamblad 1—3 fot höga tufvade, med äggrundt lansettlik omkrets, glatta

eller glandelhåriga, långt skattade, skaft jemte medelnerven beklädda
med fjäll, innehållande 5 kärlknippen, det nedersta paret af första ord-

ningens småblad sällan mindre än de öfriga, ofta 2 gånger pardelta,

bladflikar af sista ordningen merendels taggsågade, bärande en fröplätt

på hvarje sidonervs båda grenar, svepefjäll länge qvarsittande. Är en
mycket föränderlig art, hvars förnämsta, vanligen som egna arter an-

tagna varieteter äro följande:

Var. cristatum Botli. stamblad med aflångt lansettlik omkrets, 2 gån-
ger j^ardelta, de nedersta bladflikarne af första ordningen mindre än
de öfriga, från bred, nästan hjertlik las äggrunda, bladflikar af an-
dra ordningen sällan inskurna, vanligen småsågade.

Var. dilatatnm Sto. stamblad mörkgröna, vanligen glandelhåriga, det
nedersta paret af första ordningens småblad föga mindre än de öf-
riga, 2 gånger delade, skaft kortare än stamhladet, beklädda med längs
midten svarta fjäll.

Förek. allmänt i skogar; var. cristatum mera sällsynt i skogskärr, t.

e^. vid Blinkarp, Bökahohn, Ask, Bamsto^y, Trolleholm, Bosarp,
Akersberg Höörs sm (Dr. S. Berggren), Hyby, Torup, Skabersjö, Top-
jjeladugård, Illstorp (Hrr C. Roth), Filkestad (Dr. P. Olsson), Broby
(Apoth. C. O. Hamnström) m. fl. st.; var. dilatatmn flerestädes, t. ex.

vid Skäralid, Esperöd, Färlöf (Dr. P. Olsson), Broby (Apoth. C. O.
Hamnström).

Anm. I likhet med Milde (Die höheren Sporenpflanzen Deutschl. und.
- Schweitz) anser författaren att de här ofvan beskrifna varieteterna ej

äro egna arter, då det gifves talrika öfvergångar mellan dem och huf-
vudformen.
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458. CYSTOPTERIS Bernh.

1145 C. fragilis Bernh. stamhlad med aflång—äggrundt lansettlik omkrets,

2 gcDiger 2)ardelta, småblad af första ordningen mot spetsen smånin-
gom aftagande i storlek. 2). Juli, Ang. Rotstock tätt Ijällbeklädd kry-

pande, tjock, bladskaft bräckliga af stambladets längd eller kortare,

nedtill glest fjällbeklädda, innehållande tvänne kärlknippen, stamblad
tufvade ljusgröna eller gulaktiga, småblad af första ordningen kort skaf-

tade, antingen alla eller endast det nedersta paret, som mei'endels är

mindre än det följande, motsatta, aflängt äggrunda, småblad af andra
ordningen bieda, äggrunda— aflånga, ojemnt sågade eller parklufna, frö-

plättar vanligen sammanflytande.

Förek. allmänt bland stenar, i klippspringor o. s. v.

4.59. WOODSIA B. Br.

1146 W. iJvcnsis Br. stamhlad med ajiångt lansettlik omkrets, 2 gånger
pardelta, på undre sidan jenite skaftet och medelneri-en beklädda med
bruna fjäll och hår. % Juli. Rotstock tjock mängliöfdad, tätt Ijäll-

beklädd, stamblad tufvade, några tum lir)ga, mjuka mörkgröna, äfven

på öfre sidan glest långhåiiga, med nedtill ledack skaft, som merendels
är kortare än sjelfva stambladet, småblad af första ordningen oskaftade,

skiftevisa eller motsatta, aflångt äggrunda, nästan trubbiga, bladflikar

af andra ordningen aflänga trubbiga, i kanten naggade, fröplättar sam-
manflytande.

Förek. sällsynt i klippspringor, uppgifven för Kullen, Hallandsås, Söder-

åsen, men i sodnare tider, såvidt författaren vet, ej återfunnen.

460. ASPLENIUM L.

f Stamblad regelbundet pardelta,

a — Småblad af första ordningen aftagande i storlek mot spetsen och

basen.

1147 A. Filix focmina Bernh. stamhlad 2—3 gånger pardclta. % Juli,

Aug. Rotstock nästan upprätt, bladskaft korta, nedtill Ijälll^eklädda,

innehållande tvänne kärlknippen, stamblad 1—2 lV)t höga, strutlikt hop-

sittande, ljusgröna, med aflångt lansettlik omkrets, småblad af första

ordningen nästan oskaftade, skiftevisa eller de nedre motsatta, lansett-

lika spetsig.i, bladflikar af andra ordningen lanscttlika, inskurna eller

parklufna med aflånga, trubbiga och tandade flikar, frciplättar aflånga,

de nedre ofta hästskoformiga genom f(')reningen af tvänne frciplättar,

svepefjäll konvexa, i kanten fiansade.

Var. molle, mindre, mycket mjuk, med 2 gånger inirdclta småblad och

jiikarnc af andra ordningen rid basen sammanjiytande.

Förek. allmänt i skogar; var. molle sällsynt på torra backar vid Bosarp.

1148 A. Trichomanes L. stamblad en gång pardelta. % Juli. Rotstock kort kry-

pande, stamlilad några tum hciga, tätt tufvade, mörkgrcma öfvervintrande,

med korta, j(!mte medelnerven bågböjda, svai'tbruna och f]jä]l-l(")sa skaft,

småblad otydligt skaftade, nästan motsatta, aflånga eller rundade med
helbräddad Ijas, f(ir öfi'igt grundt naggade, fröplättar aflånga raka.

Förek. här och der i bcrgspringor, bland stenar o. s. v., t. ex. på Kullen,

Skäralid, Odcnsjön, Annelöf vid Höör (Dr. S. Berggren), Kungsmar-
ken, Fågelsång, Stens Hufvud, Balsberg, Qvinnoön i Immeln (Dr. P.

Olsson), Broby (Apoth. C. O. Ilamnström) m. fl. st.

b - - De nedersta småbladen af första ordningen störst.

1149 A. Adianthum nigrum L. stamblad äggrundt triangelformigt, tillspet-

sadt, småblad af första ordningen pardelta i talrika äggrundt lansett-
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lika, inskurna och taggsågmle flikar, svepefjäll nästan helhräddade.

T\. Juli— Sept. Rotstock kort, nästan upprätt, bladskaft af stanibladets

läno^d eller längre, glatta, mörkbruna åtminstone på den nedre delen,

samt upptill pä den undre sidan, stamblad få tillsammans, '/j fot höga
eller högre, glänsande gröna, 2--3 gånger pardelta, fröplättar aflånga

raka, slutligen sammanflytande, ej upptagande hela undre sidan af blad-

flikarne.

Förek. sällsynt bland klippor och stenar i bokskogar, t. ex. på Hallands-
ås, Trollehallar nära Eösjöhoim, Kullen, Skäralid mycket sparsamt,

mellan Dgbeck och Efverlöf (enl. en äldre uppgift). Gladsax hallar

(enl. Stud. A. Falck).

1150 A. Btita muraria L. stamblad bredt triangelformiga, trubbade, små-
blad af första ordningen naggade, enkla eller merendels delade i 2—5
rutformiga—omvändt äggrunda eller rntulade flikar, svepefjäll fran-
sade. 2J- Juni—Sept Kotstock kort, bladskaft af stambladets längd,

nedtill svartbruna, Ijällbeklädda och glandelhåriga, stamblad tufvade

glanslösa, stundom enkelt trefingradc med rundade småblad, vanligen 2

gånger pardelta, första och andra ordningens liladflikar skaffade, små-
blad af första ordningen 3—9, fröplättar aflånga, slutligen sammanfly-
tande och upptagande större delen af bladflikarnes undre sida.

Förek. sällsj'nt på murar och klippor, t. ex. på Gråen vid Landskrona,
Lund på domkyrkan.

1151 A. Breynii Itetz. stamblad smalt lansettlika, merendels endast en gång
pardelta med smala vigglika flikar, svepefjäll helbräddade. % Juni

—

Sept. Rotstock kort, nästan upprätt, bladskaft af stambladets längd

eller längre, nedtill svartbruna, nästan glatta, stamblad tätt tufvade,

ljusgröna, några tum höga, glest parbladiga, småblad skiftevisa skaffade,

i spetsen mer eller mindre inskurna, endast ett eller två af de nedersta

med en eller två flikar af andra ordningen, fröplättar aflånga raka, van-

ligen sammanflytande.
Förek. sällsynt i klippspringor i norra Skåne, t. ex. på Iföklack sparsamt,

Skäralid (Cand. O. Nordstedt), TroUehallar norr om Mösjöholm (Stud.

J. Jönsson),

ff Stamblad gaffeldeladt.

1152 A. septentrionale Hoffm. stamblad deladt i smala jcmnbreda, i spet-

sen delade flikar, flera gånger kortare än skaftet. 2). Juni— Sept. Rot-

stock kort tjock, bladskaft vid basen svartbruna och derstädes glest

håriga, stamblad tätt tufvade, mörkt blågröna, några tum höga, delade
i 2— 5 spetsiga skiftevisa, skaffade småblad, som i spetsen bära 2 --3

smala långspetsade flikar, fröplättar sammanflytande, upptagande hela

undre sidan af småbladet.
Förek. här och der i klippspringor och bland stenar, t. ex. på Hallands-

ås, Kullaberg, Klöfvahallar, Odensjö, Höör på Anneklef (Dr. S. Berg-

gren), Fogelsång, Billeberg nära Hardeberga, Frualid (Stud. C. J. Bo-
ström) m. fl. st.

SCOLOPENDRIUM Sm.

S. PhgUitis Roth. stamblad kort skaftade, lunsettlikt tungliku med hjert-

lik bas och fjällig medelnerv. 1\ Juli.

Förek. enligt en gammal uppgift vid Öfvedskloster, men är i sednare tider

ej återfunnen.

461. PTERIS L.

1153 P. aquilina L. stamblad äggrundf triangelformiga, 3 gånger pardelta,

bladflikar af tredje ordningen ofta rid basen sammanflytande, aflånga
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trubbiga. 2|, Aug. Sept. Rotstock krypande greuig, bladskaft låuga,

vid basen brunludna, för öfrigt glatta, stauiblad ensamma, 1— 6 fot

höga, ljusgröna, ofta håriga på undre eller båda sidorna, de nedre små-
bladen af första ordningen merendels motsatta och, liksom de nedre
småbladen af andra ordningen, skaftade, bladflikar af tredje ordningen
merendels m(jtsatta, fröplättar sammnntlytande och liildande en smal

rand längs bladflikarnes kanter.

FöreJc. allmänt på magra skogsbackar och betesmarker.

462. ONOCLEA L.

1154 O. Strnthioptcris Hoffm. de sterila stamhlaäen aflängt lansettlika, 2
gånger pardclta med jiikarne af andra ordningen sammanflytande, de

fruktbärande stamhiaden smala jeninbreda, med cylindriska hojjrtdlade

småblad. '2j. Aug. Sept. Rotstock tjock upprätt, utvecklande grenskott,

bladskaft temligen korta, nedtill afsmaluande i en plattad slidlik och

fjällbeklädd del, de sterila stanibladcn strutlikt hopsittande, 2—3 fot

höga, gröna eller gulaktiga, med i sjmnerhet vid fästpunkterna hårig

medelnerv, småblad af fr>rsta ordningen aflångt lansettlika, längspetsade,

skiftevisa och nästan oskaftade, längs nerverna på undre sidan vanligen

håriga, aftagande i storlek mot basen och spetsen, bladflikar af andra

ordningen nedtill sammanflytande, aflånga, tvärhuggna eller lindrigt ur-

nupna, otydligt naggade, f(3rtila sfamblad utgående från midten af de
sti-utformigt anordnade sterila stambladen, 1— 1'/, fot höga, mörkbruna,
längre skaftade, de i b("irjan hoprullade småbladen vid fruktmogna-
den utbredande sig och då pardelta. Struthiopteris gcrmanica Hn.
Skand. Fl.

Förek. här och der i fuktiga skogar, t. ex. i Skäralid, KongaJand, Axel-

våld, Stehag, Pugeriip, Ousbyhohn, Lyby, LilJö vid Kingsjön, Maria-
nenlund, Simontorp, Krageholm, Esperöd, Mellby, Forsakar vid De-
geherga, Maltesholm ni. ti. st.

463. BLECHNUM L.

1155 B. Spicant Roth. de sterila stambladen enkelt pardelta med aflånga,

helbräddade småblad, kortare än dcfrnktbärande,ismalajemnbre(la små-
blad delade stambladen. Ij. Juli, Aug. Rotstock uppstigande, temligen

tjock, de sterila stambladen tufvade, '/i fot höga eller högre, mörkgröna,

på undre sidan blekare, kort skaftade, med lansettlik omkrets, småblad

aftagande i storlek mot basen och spetsen, vid basen något samman-
flytande, de fertila stambladen fotshöga eller högre, uppstigande mellan

de sterila, längre skaftade, med brun medelnerv, småblad mot basen

bredare, smala jemnbreda, ])å undre sidan, med undantag af spetsen,

betäckta af de sammanflytande i'r(")plättarnc.

Förek. här och der i fuktiga skogsmarker bland buskar, t. ex. i Förslöfs

s:n flerestädes (Stud. J. Jönsson), vid Ilofdala, Spaglaröd nära Hess-

leholm (Apoth. C. O. Hamnström), Brönnestad , Englarp_ Eöke s:n,

Hörja vester om Maglebjer (Dr. P. Olsson), Bosarp, Ö. Ljungby,
Carlstorp, (H:r C. Roth), Helsingborg, Dragcshohn, Blinkarp, Bäringe,

KiUeröd, St. Maka, Bamstorp, Höör flerestädes (Dr. S. Berggren), Si-

montorp. Svansjö Hlstorps s:n (H:r C. Roth), mellan Frörum och

Tranås, Ändrarum m. fl. st.

464. OSMUNDA L.

1156 O. regalis L. stamblad aflångt äggrunda, 2 gånger parbhidiga, små-

blad af första ordningen kort skaftade, de af andra ordningen nästan

oslcaftade med snedi tvärhuggen eller nästan hjertlik bus, aflånga. 2J.

Juni—Aug. Rotstock uppstigande, fjäll-lös, bladskaft korta rännformiga,
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vid basen plattade, slutligen glatta, stamblad 3—6 fot höga ljusgröna,

småblad af andra ordningen tydligt nerviga, sniatandade, de öfversta

5- 9 paren småblad af första ordningen bärande fröplättarne, deras smä-

blad^ af andra ordningen smalare än de sterila, på undre sidan betäckta

af fröplättar.

Förck. temligen sällsynt vid astränder i skogstrakter i norra delen, t. ex.

utmed Helf/eå vid Brohy (Apoth. C. O. YL^wm^ivöm), Emitslöf oc\x Knis-
linge (Dr. P. Olsson), LoxishidU s:n vid Strömshorg, utmed Ahnuån
vid Spånga (Apoth. C. O. Hamnström), Kjelhturps Jiolmar Hörja s.u

(Dr. P. Olsson), Ehesludt i ån vid sågqvarnen (II:r C. Roth), i Bönneå
på öar i Eisehcrga s:n flerestädes (Stud. C. J. Boström), iStora Mblla
(H:r C. Roth), Össjö vid Nedre MöUa m. fl. st.

96 Fam. OPHIOC>iE.OS!iK.«: J?. Br.

465. BOTRYCHIUM Sw.

1157 B. Liinaria Sw. det sterila stamhladet afiångt, fästadt på midten af
plantan, oskaftadt, en gång parhludigt med motsatta, månlikt halfrunda
småblad. 2). Juli. Rotstock upprätt, utvecklande grenskott, ört glatt,

nästan köttig gulaktig, bladskaft vid basen omgifvet af Qäll, det sterila

bladet med helbräddade eller inskurna småblad och bredt vigglik in-

skuren eller smal aflång och hel spets, sällan nående det fruktbärande

bladet, hvars grenar äro hopdragna.
Förek. temligen sällsynt på betesmarker, t. ex. vid Biseberga (Stud. Ne-

rius), BUnkarp, mellan Fågelsång odi Sandby, Alnarp, 3Ialmö, Ham-
mar Ingelstorp s:n (Dr. P. Olsson), Fsperöd, JSfosaby (Dr. P. Olsson),

Tydinge Broby s:n (Apoth. C. O. Hamnström) m. fi. st.

1158 B. matrica riifolivm A. Br. det sterila stambladet sittande tätt ttnder

det fruktburande, merendels skaftadt, äggrnndt—aflångt, 2 gånger par-

delt med tvärhuggen eller trubbig spets, första ordningens småblad

afiånga trnbbiga, de af andra ordningen smala jemnbreda, helbräd-

dade eller 2—3-tandade. T\. Juli.

Förek. sällsynt på torra backar och uppgifves af Professor Fries för Skåne,

utan uppgifvet vextställe. Är, så vidt fijrfattaren vet, ej i sednare tider

funnen i Skåne.

1159 B. simplex Hitchc. det sterila stamhladet utgående från basen och ej

nående detfruktbärande, skaftadt, hjertlikt äggrundt—rundadt äggrundt,

helbräddadt eller inskuret af breda afrundade flikar. ^J. Juni, Juli.

Föl-ek. sällsynt på torra ställen vid Silfåkra, der den sedan ej varit åter-

funnen.

1160 B. rutaceum Siv. det sterila stambladet utgåendefrån basen, långt skaf-

tadt, med hårigt skaft, till omkretsen triangelformig t, 2 gånger pardelt

af hjertlikt äggrunda flikar. '1\. Juli, Aug. Rotstock kort upprätt,

det sterila stambladet ofta öfvervintraude och den fruktbärande plantan

sålunda bärande tvänne sterila blad, nämligen ett under året uppkom-
met samt ett annat, under detta fästadt, från föregående år, mer eller

mindre förvissnadt; stundom utvecklas under året tvänne stamlilad, af

hvilka endast det ena eller båda utveckla fruktbärande blad ; de neder-

sta småbladen af såväl första som andra ordningen kort skaflade, det

sterila stambladets spets triangelformig trubbig, parklufven.

Förek. sällsynt på torra ställen, i synnerhet i barrskog på sandiga ställen,

t. ex. i Tossjö s:n, Ystad i sandplanteringen.
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Anm. Nyare undersökningar hafva gjort det sannolikt, att de båda slagen
af blad hos dessa växter ej äro skilda blad, xitan delar af samma blad,

liksom hos Osmunda.

466. OPHIOGLOSSUM L.

1161 O. vulgatum L. det sterila stambladet nätådrigt, äggrundt— lansett-

likt, merendels trubbigt. % Juli. Rotstock upprätt, utvecklande gren-

skott och sällan mer än ett sterilt vid eller ofvau, sällan nedom växtens
midt fästadt, oskaftadt och något omfattande, ljusgrönt glänsande stam-
blad, ax vanligen betydligt kortare än skaftet.

Förek. temligen sällsynt på torra betesmarker, t. ex. vid Stehag, Saxtorj),

Alnarp, Tulesbo, Brösarp, BäcÅ-askog m. fl. st.

»9 Fam. KaillSKTAfKyE DC.

467. EQUISETUM L.

f Stjelk nästan slät, ej öfvervintrande, ax trubbiga.

a — Fruktbärande stjelkar, åtminstone i hörjan, ej gröna, mycket olika

de sterila, grenar iitan central hifthåla. Vårväxter.

1 — Fruktbärande stjelkar uppkonnnande före de sterila, vanligen grenlösa

och efter fruktmognaden förvissnande.

1162 E. arvense L. fruktbärande stjell-ar Iju.^ibrtina med inuti tätt axskaft,
deras slidor delade i 8—12 tänder, sterila stjelkar med vanligen 4-

kantiga grenar. % April, Maj. Rotstock krypande, vid lederna knö-
ligt uppsvälld, fruktbärande stjelkar ofårade, saftiga, med uppåt vid-

gade, långt åtskilda slidor, hvilkas flikar äro svartbruna och ofta parvis
sammanhängande, den sterila stjelken fårad af 4 18 fåror, grön, dess
slidor nästan tilltryckta ljusgröna, delade i 12-18 med en hvit hinn-
kant försedda tänder, grenarne sällan 3- eller 5-kantiga, deras första

stängelled längre än slidan. Den stej-ila stjelken utvecklar stundom
under sommaren ax.

Förek. allmänt på åkrar och åkerrenar.

2 — Båda slagen stjelkar samtidigt uppkommande, de fruktbärande i

början bruna och grenlösa, slutligen gröna och grenade, liknande de sterila.

1163 E. pratense Ehrh. kransgrenar merendels enkla och 3-kantiga, stjel-

kens slidor delade i 13—20 lansettlika spetsiga flikar. 1{ Maj. Rot-
stock utan knölar, fruktbärande stjelkar i b()rjan rödbruna eller gul-
hvita, slidor uppblåsta grågrtina med rödbruna tänder, de sterila stjel-

karne gi-ågröua fårade, slidor gröna med bruna, hvitkantade tänder,
grenar bågformigt nedböjda, siillan 4 .5-kantiga, med bredt äggrunda
spetsiga ennerviga slid-tändcr, hvilkas nerv försvinner nedanför spetsen.

Förek. temligen allmänt på skogsängar.

1164 E. sylvaticum L. kransgrenar 1-2 gånger grenade, 4 -5-kantiga,
stjelkens slidor delade i 3—6 aflångt lansettlika, trubbiga flikar. 1\.

Maj. Rotstock ofta knöligt uppsvälld, fruktbärande stjelkar rödbruna
med vid basen gr öna, upptill ))runa hinnaktiga, uppblåsta slidor, sterila

stjelkar ljusgröna fårade, slidor gröna med bruna tänder, grenar båg-
bcVjda eller rakt utstående (rar. capillare), deras slidor 4—5-tandade
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af långt sylspetsade tänder, grenar af andra och tredje ordningen med
3-tandade slidor, bvilkas tänder äro 1-nerviga med utlöpande nerv.

Förelc. temligen allmänt i skogar.

5 _ Frulthärande och sterila stjelkar Ulformiga och samtidigt uppkom-

mande, grenar med central liifthåla. Sommarväxter.

1165 E. palustre L. stjelk fårad flerpipig. "4 Juni, Juli. Rotstock knöligt

uppsvälld, saknande central lufthåla, stjelk grenig, 6— 8-fårad, dess inre

del (liksom hos alla föreg. arter) lätt skiljbar från den yttre, slidor

uppåt vidgade, gröna, med G—8 något svartbruna hvitkantade tänder,

grenar enkla upprätta, merendels Tj-iantiga och med 5-tandade slidor,

ax vanligen långt skaftade.

Var. polystachyiim Willd. grenarne axbärande.

Var. teneUitm Fr. stjelkar enkla trådlika, å-kantiga.

Var. arenarium Fr. fruktbärande grenar nästan enkla, nedtill med tal-

rika nedliggandc sterila grenar. Synes föga skild från föreg. varietet.

Förek. allmänt pä fuktiga gräsbevuxna ställen; var. polystachyum hår och
der på sandiga ställen med hufvudformen, t. ex. vid Maflunda, Widt-
skufle, mellan Lyngsjö och ^Eupinge (Dr. P. Olsson); var- tenellutn

mellan Tågarp och Othtrj}, Akersberg nära Höör (Dr. S. Berggren),
Gladsax (Stud. A. Falck); var. arenarium på sandiga ställen, t. ex.

vid Falsterbo, Lomma, Köjnnge (Dr. P. Olsson).

1166 E. ftuviatile L. stjelk strimmig, enpipng. 21. Juni, Juli. Rotstock knö-

ligt uppsvälld, försedd med central lufthåla, stjelk enkel eller glest gre-

nig, slät grågrön, med det yttre och inre lagret ej skiljbara, slidor till-

tryckta glänsande, de nedre svartbruna, de öfre gröna, deras tänder
vanligen 15-18 syllika, svartbruna, utan eller med smal hvit hinnkant,

grenar 4— 7-kantiga, ax kort skaftade.

Var. limosnm, stjelk nästan enkel.

Förek. allmänt i kärr, vid stränder o. s. v.

ff Stjelkar likformiga sträfva, öfvervintrande, ax spetsiga.

1167 E. hiemale L. stjelk enkel fårad, slidtänder snart affallande. 2{.Maj,

Juni. Rotstock knöligt uppsvälld, med central lufthåla, stjelkar med 14- -

20 fåror, grågröna, vanligen tufvade, med stor central lufthåla, de öfversta

och nedersta slidorna svartbruna glanslösa, de mellersta hvita med ett

bredare svartbrunt band vid basen och ett smalare upptill, alla till-

tryckta, korta fårade, efter tändernas affallande naggade, ax oskaftade.

Förek. här och der på fuktiga ställen i skogsmarker, t. ex. vid Kullett,

Ramstorp, Sätofta Höörs s:n (Dr. S. Berggren), Löberöd, Bjersjöla-

dugård, Gudmundtorp, Klemenstorp nära Hurfva, Lackalänge i furu-

planteringen (H:r C. Roth), Heckeberga, Söfdeborg, Röddinge, Esperöd
m. fl. st.

OS Fara. IMARSlIiKACIi:.*: R. Br.

468. PILULARIA L.

1168 P. globulifera L. stjelk krypande, rotslående, blad trådlika spetsiga,

fruktgömmen klotrunda oskaftade, brunt filtludna. 2|. Juli, Aug. Späd
ljusgrön ört med långt krypande trådlik stjelk samt 2—3 tum höga,
i knippen af 3—5 förenade, upprätta blad, fruktgömmen af pepparkorns
storlek, öppnande sig med 4 skal.
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FÖreÅ:. här och der på öfversvämmade ställen i synnerhet i norra och mel-
lersta Skåne, t. ex. vid Engelliohn, Kullen, Grydt (Apoth. C. O. H|imn-
strörn), Tijdmgesjön Broby s:n (Dr. P. Olsson), Christianstad, Arup,
Höör (Dr. S. Berggren), Eslöfs mosse (Cand. C. O. Nordstedt), Sax-
torpså nära qvarnen (Stud. B. Cöster), Vasasjön nära Högestad
m. fl. st.

»» Fam. ISOKTKvK Eich.

469. ISOÉTES L.

1169 I. lacustris L. blad mörkgröna stijfva, upprätta eller bågformigt nt-

böjda, kortare tiJlspetsade, de större spororna gråaktiga tagglösa. 1\.

Juli - Sept. Några tum hög växt med knölig, tvådelt och fårad rotstock,

blad merendels aftallande pä våren (enl. Cand. C. O. Nordstedt), de
stora spororna (makrospororna) ftirsedda med låga, sinsemellan sam-
manbundna åsar.

Förek. här och der i åar och insjöar i norra Skåne, t. ex. vid Christian-

stad (Cand. C. O. Nordstedt), Ifösjön (H:r C. Roth; exemplar härifrån

osedda af författaren), Prestsjön Örkelljunga s:n, Bosarpsjö Heglinge

s:n (osäkert om denna eller följande), Eingsjön m. fl. st.

1170 I. echinospora Bur. blad ljusgröna eller gulbruna, slaka, långspet-

sade, de större spororna krithvita och taggiga. 2) Juli— Sept. Lik
föreg., rotstock tvådelt, ofårad, blad vanligen affallande på hösten (enl.

Cand. Nordstedt).

Förek, i åar och insjöar samt uppgifves för Skåne, ehuru bestämda växt-

ställen äro författaren obekanta.

lOO Fam liYCOPOOIACKJE Siv.

470. LYCOPODIUM L.

f Sporokarpier i vinklarne of de oförändrade bladen.

1171 L. Selago L. blad smalt lansettlika taggspctsade, sporokarpier sit-

tande i vinklarne af de mellersta, bladen p« hvarje årsskott. 2). Juni

—Aug. Stjelk upprätt eller uppstigande, gaffellikt grenad i jemnhöga
grenar, tätt beklädda med de i 8 rader anordnade, mörkgröna eller gul-

aktiga, oljeglänsande, helbräddade eller glest landade bladen, sporokar-
pier njurformiga, öppnande sig i den öfrc kanten.

Förek. ej sällsynt i skogar, pä betesmarker, berg o. s. v.

ff Sporokarpier i vinklarne af skärmblad, anordnade i ax.

a — Ax oskaftade.

1172 L. inundatum L. blad smala syllika, 2'>å de krypande grenarne rxg-

tade uppåt, något kortare än de från äggrund bas långspetsade skärm-
bladen. 1\. Juli, Aug. <)rt Ijusgriin eller gulaktig, stjelk några tum
lång, grenig krypande, de fruktbärande grenarne upprätta, beklädda med
åt alla sidor utstående, helbi'äddade ))lacl, af axets längd eller kortare,

ax tjockare än stjelken, sporokarpier (ippnande sig genom en tvär-

springa vid basen.

Förek. här och der på öfversvämmade ställen, i kärrängar o. s. v., t. ex.
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vid Wfshult Örheneäs s:n (Dr. P. Olsson), Höör vid Kollejnngaäam,

men (Dr. S. Berggren), Hdsiiigborg mellan planteringen och GnsebäcJc-

Ystad i sandplanteringen. Sandhammar m. fl. st.

1173 L. annotinum L. Ilad amalt lansettlika, uddspetsade, utstående åt alla

sidor, längre än de hredt äggrunda, Icort uddsi^etsade skärmlladen.

2J. Juli, Aug. Stjelk krypande, ända till flera fot lång, beklädd med
åt alla sidor utstående blad, grenar upprätta eller uppstigande, enkla

eller nedtill tvågrenade, af olika långa grenar, blad ordnade i 5 rader,

horizontalt utstående eller nedliöjda, tandade, ax smalare än stjelkeu

ocb många gånger kortare än sin gren, skärmblad tandade, sporokar-

pier njurformiga, (jp])nande sig i den öfre kanten.

Förek. temligen allmänt i skogar, synnerligen barrskogar, på ljungbackar

o. s. v.

h — Äx slcaftade.

1174 L. clavatum L blad likformiga, försedda ined en hcit hårudd, skärm-
blad dubbelt längre än sporokar2nerna. 21. Juli, Aug. Stjelk grenig

krypande, ända till flera fot lång, beklädd med svagt uppåtböjda blad,

grenar uppstigande eller upprätta, enkla eller grenade i olika stora

grenar, beklädda med spiralställda, åt alla sidor utstående blad, dessa

sednare smala jemubreda, helbräddade eller glest sågade, fruktskaft he-

klädda med nästan hinnaktiga, långspetsade och med udd försedda blad,

ax vanligen 2 --3 tillsammans, siillan 4— 5, skärmfjäll ofta håriga, gul-

aktiga, äggrundt lansettlika, hårspetsade.

Förek. allmänt på betesmarker, skogsbackar o. s. v.

1175 L. complanatum L. blad lansettlika spetsiga utan hårtidd, pä grund-
axeln, de större grenarne och fruktskaften spiralställda, p)å de min-

dre och plattade grenarne korsvis ställda, skärmblad föga längre

än sporokarpierna. 4 Juli, Aug. Ört rent grön, grundaxel vidt kry-

pande, trind, beklädd med fjäll-lika blad, utvecklande uppstigande eller

upprätta, upprej)a.dt gaffeldelta grenar, de större grenarne trinda, de
mindre platta, blad på de platta smågrenarne korsvis ställda, de två

motsatta raderna af kölade, långt ned fria blad, de båda andra af okö-
lade, med stammen nästan helt och hållet hopvuxna blad, ax 2— 6 till-

sammans, skärmblad bredt äggrunda tillspetsade, med hinnaktig små-
tandad kant.

* L. sabinafolium liu2)r. mindre och mera blågrön, grenar korta upp-
rätta, jemnhöga, smågrenar mindre plattade.

Förek. temligen sällsynt i skogsmarker i norra delen,, t. ex. vid Broby
(Apoth. C. O. Hamnström), Hörja (Dr. P. Olsson), Örkelljunga, Klöf-
vahallar (Dr. S. Berggren), Ö. Ljungby (H.r C. Rotli), Skäralid (Stuå.

C. J. Boström), Blinkarp, Bökaholm, Killeröd, Höör (Dr. S.Berggren)
m. fl. st.; * sabincefolium på Hjelmaljung Hörja s.n, Drakelia Finja
s:n, Hessleholm och Böke s:n på Eljalts mark (Dr. P. Olsson).
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öfver Familjer, Slägten och Arter.

Acer L- LXXXVII, 57.

campestre L. 57.

platanoides L. 57.

Pseudoplatanus L. 57.

ACERINE^ DC. 57.

Achillea L. LXXIII 2.

Millefolium L. 2.

Ptai^mica L. 3.

Aconitum L. LI, 64.

Napellus L. 64.

Acorus L. XXXV, 169.

Calamus L. 169.

Actcea L. L, 64.

spicata L. 64.

Adoxa L. XL, 57.

Moschatellina L. 57.

ADOXE^ E. Mey. 57.

Aegopoäium L. XXX, 55.

Podagravia L. 55.

Aescuhts L. XXXVII, 58.

Hippocastanum L. 58.

Aethusa L. XXX, 54.

Cynapium L. 54.

Agrimonia L. XLVT, 104.

Eupatoria L. 104.

odorata Mill. 104.

Ayrostainmu L. XLIV, 86.

Githaao L. 86.

Agrostis L. XII, 209.

canina L. 210.

stolonifera L. 209.

vulgaris With. 209.

Aira L. XIII, 206.

Cfespitosa L. 206.

flexuosa L. 206.

Airopsis Fr. XIV, 205.

caryophyllea Fr. 205.

prsecox Fr. 206.

Ajvga L. LIII, 33.

genevensis L. 33.

pyramidalis L. 33.

reptaiis L. 33.

Alchemilla L. XVIII, 104.

alpina L. 104.

Aphanes Leers. 105.

vulgaris L. 104.

Alisma L. XXXVI, 164.

natans L. 164.

Plantago L. 164.

ranunculoides L. 164.

ALISMACE^ Juss. 164.

AlUaria Adans. LXII, 68.

officinalis Andrz. 68.

AlKum L. XXXIV, 159.

arenariura L. 159.

carinatum L. 160.

montanum Schmidt. 160.

oleraceum L. 159.

Schoenoprasum 160.

Scorodoprasum 159.

ursinum L. 160.

Altms Gartn. LXXX, 143.

glutinosa W. 143.

incana Tausch. 143.

Alopecuriis L. XI, 211.

agrestis L. 211.

fulvns Sm. 212.

goniculatus L. '211.

praten si s L. 211.

ALSINACE^ Bartl. 88.

Ahine Wg. XLIV, 91.

tenuifolia v. viscosa Schreb 91.
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Althfea L. LXV, 77.

officinalis L. 77.

Alyssiim L. LX, 74.

calycinum L. 74.

AMARANTACE^ Juss. 136.

Ämarantus L. LXXX, 136.

Blitum L. 136.

AMBROSIACE^ Link. 18.

Anagallis L. XXII, 46.

arvensis L. 46.

Anchusa L. XXI, 25.

officinalis L. 25.

Andromeda L. XLII, 124.

polifolia L. 124.

Androsace L. XXI, 48.

septentrionalis L. 48.

Anemone L. LI, 62.

Hepatica L. 62.

nemorosa L. 62.

ranunculoicles L. 63.

Am/elica L. XXVIII, 53.

'litoralis Fr. 53.

silvestiis L. 53.

Antennaria Gcertn. LXXIII, 6.

dioica Ga^rtn. 6.

Anthemis L. LXXIV, 2.

arvensis L. 2.

Cotula L. 2.

tinctoria L. 2.

Anthericnm L. XXXIV, 160.

Liliago L. 160.

ramosum L. 161.

Anthoxantlmm L. XI, 213.

odoratum L. 213.

Anthriscus Fcrs. XXXI, 51.

vulgaris Pers. 51.

AnthylUs L. LXVII, 152.

Vulneraria L. 122.

Antirrhinum L. LVII, 39.

Orontium L. 39.

Apera Adans. XII, 209.

Spica veuti PB. 209.

Apium L. XXX, 55.

graveolens L. 55.

Aquilegia L. LI, 63.

vulgaris L. 63.

AraMs L. LXII, 69.

hirsuta Scop. 69.

Thaliana L. 70.

ARALUCE^ Juss. 50.

Arctostaphylos Adans. XLII, 123.

officinalis W & Gr. 123.

Arenaria L. XLIV, 91.

serpyllifolia L. 91.

trinervia L. 91.

ARISTOLOCHIACEiE Juss. 135.

Aristolochia L. LXXVIII, 135.

Cleniatitis L. 135.

Armeria W. XXXII, 49.

elongata Koch. 49.

maritima W. 49.

Aruica L. LXXIV, 4.

montana L. 4.

Arnoseris Gcertn. LXXI, 17.

pusilla Gajrtn. 17.

AROIDE^ Juss. 169.

Artemisia L. LXXIII, 3.

Absinthium L. 3.

campestris L. 3.

maritima L. 4.

vulgaris L. 3.

Artim L. LXXXI, 169.

maculatum L. 169.

Asarum L. XLVI, 135.

euroiJseum L. 135.

ASCLEPIADEiE R. Br. 35.

Asparagus L. XXXIII, 162.

officinalis L. 162.

Asperugo L. XXI, 27.

procumbens L. 27.

Asperula L. XVH, 20.

odorata L. 20.

tinctoria L. 20.

Aspidium L. LXXXVIII, 214.

angulare Kit. 214.

Asplenium L. LXXXIX, 216.

Adiantbum nigrum L. 216.

Breynii Ret. 217.

Filix foemina Bernb. 216.

Ruta muraria L. 217.

septentrionale Hoffm. 217.

Trichomanes L. 216.

Aster L. LXXV, 8.

Tripolium L. 8.

Astragalus L. LXVII, 117.

arenarius L. 117.

glycyphyllus L. 117.

Hypoglottis L. 117.

Atriplex L. LXXXVII, 137.

Babingtonii Woods. 137.

calotheca Fr. 137.

hastata L. 137.

hortensis L. 139.

litoralis L. 139.

nitens Reb. 139.

patula L. 138.

rosea L. 137.

Avena L. XIV, 204.

elatior L. 204.

fatua L. 204.

pratensis L. 205.

pubescens L. 205.

strieosa Sclireb 204.

Baldingera FL Wett XI, 212.

15
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arundinacea Dum. 212.

BctUota L. LV, 30.

foetida Lam. 31.

ruderalis S\v. 30.

BALSAMINEN Rich. 76.

Barhuroia Br. LXII, 70.

prajcox Sm. 70.

stricta Fr. 70.

vulgaris Br. 70.

Batrachhim Winim. LII, 60.

circinatum Fr. 61.

confusum Schultz. 60.

hederaceum Fr. (50.

heternphyllum Fi-. 60.

marinum Fr. 61.

peltatum Fr. 60.

trichophyllum Chaix. 60.

Bellis L. LXXIV, 8.

perennis L. 8.

BERBERIDEN Juss. 64.

Berberis L. XXXV, 64.

vulgaris L. 64.

Betonica L. LV, 3L
officinalis L. 31.

Betula L. LXXX, 143.

odorata Bechst. 143.

verrucosa Elirh. 143.

BETULINEN Reich. 143.

Bidens L. LXXII, 1.

cernua L. 1.

tripartita L. 1.

Blechnum L. LXXXIX, 218.

Spicant Roth. 218.

Blitum L. XXVI, 139.

Bonus Henricus C. A. M. 140.

capitatum L. 139.

glaucum Koch. 140.

rubrum Reich. 139.

virgatum L. 139.

BORRAGINEN Juss. 25.

Botrycliium S-w. LXXXIX, 219.

Lunaria Svv. 219.

matricariilolium A. Br. 219.

rutaceum S\v. 219.

simplex Hitchc. 219.

Brachypodmm FB. X, 196.

gracile PB. 196.

pinnatum PB. 196.

Brassica L. LXII, 66.

campestris L. 66.

Napus L. 66.

Briza L. XIV, 200.

media L. 200.

Bromns L. XV, 199.

arvensis L. 199.

commutatus Schrad. 199.

mollis L. 199.

racemosus L. 199.

secalinus L. 199.

Bryonia L. LXXXIII, 94.

alba L. 94.

BulUarda DC. XVIII, 97.

aquatica DC. 97.

Burnas L. LIX, 71.

orientalis L. 71.

BupUurum L. XXVIII, 56.

tenuissimum L. 56.

Bntomus L. XLI, 164.

umhellatus L. 164.

CaJcile Scop. LIX, 72.

maritima Scop. 72.

Calamagrostis Itoth. XII, 208.

arundinacea Roth. 209.

epigejos Roth. 208.

lanceolata Roth. 208.

stricta Hn. 209.

CaJartiintlM Mönch. IN, 30.

Acinos Clairv. 30.

Calla L. XXXV, 169.

palustris L. 169.

Callifriche L. LXXIX, 150.

autumnalis L. 151.

hamulata Kiitz. 150.

stagualis Scop. 150.

verna L. 150.

CALLITRICHINEN Link. 150.

Calhnia Salish. XXXVIII, 124.

vulgaris Salish. 124.

Caltha L. LII, 63.

palustris L. 63.

Camdina Crantz. LXI, 73.

foetida Fr. 74.

sativa Fr. 74.

sylvestris Wallr. 73.

Camparmla L. XXIV, 22.

Cervicaria L. 22.

glomerata L. 22.

iatifolia L. 23.

persicifolia L. 23.

Rapunculus L. 23.

rapunculoides L. 23.

rotundifolia L. 23.

Trachelium L. 23.

campanulacp:n Juss. 22.

CapscUa 3Iönch. LX, 72.

Bursa pastoi-is Mönch. 72.

CAPRIFOLIACEN Juss. 22.

Cardamine L. LXI, 68.

amara L. 68.

hirsuta L. 69.

impatiens L. 69.

pratensis L. 69.

sylvatica Link. 69.

Carduus L. LXXII, 10.

acanthoides L. 10.
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crispus L. 11.

Carex L. LXXX, 181.

acuta L. 185.

ampullacea Good. l'.)2.

arenaria L. 182.

Boeiiningliausiaiia Weili. 184.

Buxbaumii \\g. 18(i.

caespitosa L. 186.

canescens L. 184.

capillaris L. 190.

chordorhiza Ehrh. 181.

digitata L. 188.

dioica L. 181.

distans L. 190.

disticha Huds. 182.

divulsa Good. 183.

elongata L. 184.

ericetorum Poli. 188.

evohita Hn. 191.

extensa Good. 189.

filiformis L. 191.

flava L. 188.

fulva Good. 189.

glauca Scop. 186.

hirta L. 191.

Hornschuchiana Hop. 189.

incurva Lightf. 182.

iirigua Sm. 187.

juncella Fr. 185.

leporina L. 183.

limosa L. 187.

microstachya Elirli. 184.

montana L. 188.

rauricata L. 182.

Oederi Ehrh. 189.

ornithopoda W. 188.

pallescens L. 186.

paludosa Good. 191.

panicea L. 187.

paniciilata L. 183.

paradoxa W. 183.

pauciflora Lightf. 181.

pilulifera L. 187.

prtecox Jacq. 188.

prolixa Fr. 185.

pseudocjiierus L. 190.

pulicaris L. 181.

remota L. 184.

riparia Curt. 192.

steHulata Good. 184.

stricta Good. 185.

sylvatica Huds. 190.

teretiuscula Good. 183.

vagiiiata Tausch. 187.

vesicaria L. 192.

vulgaris Fr. 185.

vulpina L. 182.

Carlina L. LXXH, 10.

vulgaris L. 10.

CariMm(.s L. LXXXH, 142.

Betulus L. 142.

Carum L. XXX, 55.

Carvi L. 55.

Catabrosa PB XIV, 203.

aquatica PB. 203.

CELASTRINE.g^ R. Br. 50.

Centaurea L. LXXIII, 9.

Cyanus L. 10.

Jacea L. 10.

Scal)iosa L. 9.

Centuficulus L. XVIII, 47.

minimus L. 47.

Cephalanthera Bich. LXXVII, 155.

ensifolia Rich. 155.

CerasUnm L. XLIV, 90.

arvense L. 90.

In-achypetalwm Desf. 90.

ghitinosum Fr. 91.

pumikim Curt. 91.

semidecandrum L. 90.

viscosum L. 90.

vulgatum L. 90.

CERATOPHYLLE^ DC. 151.

Ceratophyllum L. LXXXI, 151.

demersum L. 151.

submersum L. 151.

CerefoHum Hall. XXXI, 51.

sativum Bess. 51.

sylvestre Bess. 51.

Charophyllum L. XXXI, 51.

temulum L. 51.

Chamcenerion Scop. XXXIX, 98.

angustifoHum Scop. 98.

Chelidonium L. L, 65.

maius L. 65.

CHENOPODIACE.^ Juss. 137.

Chenopoäium L. XXVI, 140.

album L. 140.

hybridum L. 140.

murale L. 141.

polyspermum L. 140.

urV)icum L. 141.

Vulvaria L. 140.

Chri/santhemton L. LXXIV, 1.

Leucanthemum L. 1.

Parthenium Pers. 1.

segetum L. 1.

Chrysosplenium L. XXXIX, 96.

alternifolium L. 96.

Cichorium L. LXXI, 12.

Intybus L. 12.

Cicuta L. XXIX, 54.

virosa L. 54.

Cineraria L. LXXV, 4.

campestris Retz. 4.

palustris L. 4.
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Circeea L. VII, 99.

alpina L. 99.

intennedia Ehrh. 100.

lutetiana L. 100.

Cirsium Hall. LXXII, 11.

acaule All. 11.

acauli-oleraceum Näg. 11.

arvense Scop. 12.

heteroi)hyllum All. 11.

lanceolatum Scop. 11.

oleraceum Scop. 11.

palustre Scop. 11.

ClSTINEJi: DC. 82.

Cladium P. Br. IX, 177.

Mariscus P. Br. 177.

Clinopodivm L. LV, 30.

vulgäre L. 30.

Cochlearia L. LXI, 74.

daiiica L. 75.

officinalis L. 74.

Coeloglossum Hn. LXXVI, 154.

viride Hn. 151.

Comarnm L. XLIX, 108.

palustre L. 108.

CONIFER^ Juss. 149.

Cornum L. XXXI, 51.

maculatum L. 51.

Convallaria L. XXXIII, 162.

majalis L. 102.

multiflora L. 163.

Polygonatum L. 163.

verticillata L. 163.

CONVOLVULACE^ Juss. 24.

Convolvulus L. XXIII, 24.

arvensis L. 24.

sepium L. 24.

Corallorhiza Hall. LXXVIII, 157.

innata Br. 157.

CORNE^ DC. 50.

Cornus L. XVIII, 50.

sanguinea L. 50.

suecica L. 50.

Corydalis Fers. LXVI, 65.

cava Scliw. & K. 66.

fabacea Pers. 65.

läxa Fr. 66.

pumila Ilost. 66.

solida Sm. 66.

Corylus L. LXXXII, 142.

Avellana L. 142.

Coryncjyhorus P. B. XIII, 206.

canescens P. B. 206.

Cotoneastcr Med. XLVIII, 102.

vulgaris Lind). 102.

Crambe L LX. 71.

maritima L. 71.

CRASSULACE^ DC. 96.

Cratcegus L. XLVIII, 101.

monogyna Jacq. 102.

Oxyacantha L. 101.

Crepis L. LXXI, 14.

biennis L. 14.

prsemorsa Tauscli. 14.

tectorum L. 14.

CRUCIFER^ Juss. 66.

CUCURBITACE^ Juss. 94.

CUPULIFER^ Ricli. 142.

Cuscuta L. XXVII, 24.

Epilinum Weih. 24.

europaea L. 24.

Trifolii Bab. 25.

Cynanchum Br. XXVII, 35.

Vincetoxicum Br. 35.

Cynoglossum. L. XX, 27.

officinale L. 27.

Cynosurus L. XV, 196.

cristatus L. 196.

CYPERACE^ Juss. 176.
Cyperns L. VIII, 176.

fuscus L. 176.

Cystopteris Bernh. LXXXVIII, 216.
fragilis Bernh. 216.

Dactylis L. XV, 196.

glomerata L. 196.

DapJme L. XXXVIII, 135.
Mezereum L. 135.

Datura L. XXIV, 36.

Stramonium L. 36.

Daucus L. XXIX, 52.

Carota L. 52.

Bclpkinium L. LI, 64.

Consolida L. 64.

Daitaria L. LXI, 68.

bulbifera L. 68.

Bianthus L. XLIIl, 87.

arenarius L. 87.

Armeria L. 87.

deltoides L. 87.

superl)us L. 87.

Digitalis L LVII, 39.

purpurea L. 39.

Digitaria Scop. XI, 210.

ciliaris Kocl. 211.

humifusa Pers. 210.

Biplotaxis DC. LXII, 67.

tcnuifoHa DC. 67.

DIPSACE^: Juss. 18.

Dipsacus L. XVII, 18.

pilosus L. 18.

Draba L. LXI, 75.

muralis L. 75.

verna L. 75.

Brosera L. XXXI, 84.

intermedia Hayne. 85.

longifolia L. 85.
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rntundifolia L. 84.

DROSERACEiE DC. 84.

DRUPACEJ^ L. 111.

Ech.inosj)eri)mm Siv. XXI, 27.

Lappula Lehm. 27.

yxhium L. XX, 27.

vulgäre L. 27.

Elatine L. XL, 93.

Hydropiper L. 93.

ELATIXE^ Juss. 93.

EUhoUzia Wilhl. LHI, 28.

cristata W. 28.

Elymvs L. X, 194.

arenarius L. 194.

europajiis L. 194.

EMPETRE^ Niitt. 126.

Empetrnm L. LXXXFV, 126.

nigi'uin L. 126.

Einlobinm L. XXXIX, 98.

hirsutum L. 98.

montanum L. 99.

palustre L. 99.

parviflorum Schreb. 98.

roseum Schreb. 99.

tetrap^onum L. 98.
- virgatum Fr. 99.

Epipactis Crants. LXXVII, 155.

latifolia Sw. 155.

paUistris Cr. 155.

Ejiipogium Ginel. LXXVII, 156.

aphyllum Sw. 156.

EQUISÉTACE^ DC. 220.

Equisetum L. XC, 220.

arvense L. 220.

fluviatile L. 221.

hiemale L. 221.

palu.stre L. 221.

pratense Ehrh. 220.

sylvaticum L. 220.

Erica L. XXXVm, 124.

Tetralix L. 124.

ERICINEiE Juss. 123.

Erigeron L. LXXV, 8.

acris L. 8.

Eriophorum L. IX, 180.

angustifolium Roth. 180.

gracile Koch. 180.

latifolium Hop. 180.

vaginatum L. 180.

Erodinm VHer. LXIV, 80.

cicutarium rilei*. 80.

Eroum L. LXVII, 116.

hirsutum L. 116.

tetraspermum L. 116.

Eryngium L. XXVII, 57.

maritimum L. 57.

Erysimmn L. LXII, 68.

cheiranthoidcs L. 68.

hieraciifoliuni L. 68.

Erythrcca Pers. XXII, 36.

Ccntaurium Pers. 36.

litoralis Fr. 36.

pulchella Fr. 36.

Evonyiints L. XXV, 50.

europseus L. 50.

Eupatorinm L. LXXII, 8.

cann.abinum L. 8.

Euphorbia L. XLVII, 126.

Cyparissias L. 127.

Esula L. 126.

exigua L. 127.

Heiioscopia L. 127.

Peplus L. 127.

EUPHORBIACE^ Juss. 126.

Euphrasia L. LVII, 43.

gracilis Fr. 43.

officinalis L. 43.

Fagopyrum Gm-tn. XXXIX, 129.

emargiuatum Gaei-tn. 129.

esculentum Gsertn. 129.

Fagus L. LXXXH, 142.

sylvatica L. 142.

Falcaria Höst. XXIX, 55.

Rivini Höst. 55.

Farsetia B. Br. LX, 74.

incana R. Br. 74.

Festuca L. XV, 196.

arundinacea Schreb. 197.

bromoides L. 198.

duriuscula Fr. 198.

elatior L. 196.

gigantea Vill. 197.

ovina L. 198.

rubra L. 197.

sciuroides Roth. 198.

sylvatica Vill. 196.

Ficaria Hall. LH, 61.

rauunculoides Mönch. 61.

Filago L. LXXIH, 7.

germanica L. 7.

minima Fr. 7.

moiitana L. 7.

Fragaria L XLIX, 108.

collina Ehrh. 108.

elatior Ehrh. 108.

vesca L. 108.

Fraxinus L. LXXXVII, 34.

excelsior Ij. 34.

Fumaria L. LXVI, 65.

capreolata L. 65.

officinalis L. 65.

tenuiflora Fr. 65.

FUMARIACE^ DC. 65.
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Garjea Sahsb. XXXIV, 161.

arvensis Schult. 161.

lutea Ker. 162.

minima Schult. 162.

spathacea Schult. 161.

stenopetala Reich. 162.

Galanthus L. XXXIII, 158.

nivalis L. 1.58.

GaUohdolon Huds. LIV, 31.

luteum Huds. 31.

Galeoj^sis L. LV, 32.

Ladamim L. 32.

Tetrahit L. 32.

versicolor Curt. 32.

Galwm L. XVII, 20.

Aparine L. 21.

boreale L. 21.

erectum Huds. 21.

Molhigo L. 21.

palustre L. 20.

saxatile L. 21.

sylvestre Poll. 21.

verum L. 21.

uliginosum L. 21.

Gcnista L. LXVII, 122.

pilosa L. 122.

Gentiana L. XXII, 35.

Amarella L. 35.

campestris L. 35.

germanica W. 35.

Pneumonanthe L. 35.

GENTIANE^ Juss. 35.

GERANIACE^ DC. 78.

Geramum L. LXIV, 78.

columbinum L. 79.

dissectum L. 79.

lucidum L. 79.

moUe L. 79.

palustre L. 78.

phfeum L. 78.

pratense L. 78.

pusillum L. 79.

pyrenaicum L. 79.

Robertiaiium L. 80.

sanguineum L. 78.

sylvaticum L. 78.

viscidulum Fr. 79.

Geum L. XLIX, 110.

intermedium Ehrh. 110.

rivale L. 110.

urbanum L. 110.

Glaux L. XX, 47.

maritima L. 47.

Gtechoma L. LIV, 30.

hederacea L. 30.

Ghjceria B. Br. XIV, 202.

conferta Fr. 203.

distans Wg. 203.

fluitans Br. 202.

loliacea Fr. 202.

maritima Wg. 202.

plicata Fr. 202.

spectabilis MK. 202.

Gnaphalmm L. LXXIII, 6.

luteo-album L. 6.

sylvaticum L. 6.

uliginosum L. 6.

Goodyera B. Br. LXXVH, 155.

repens Br. 155.

CRAMINE^ Juss. 192.

Gyrmmdema Br. LXXVI, 153.

albida Rich. 153.

Conopsea Br. 153.

Gi/psophila L. XLIII, 88.

fastigiata L. 88.

mui-alis L. 88.

Halianthiis Fr. XLIV, 91.

peploides Fr. 91.

Halimits Wallr. LXXXVII, 139.

pedunculatus Wallr. 139.

portulacoides Wallr. 139.

IIALORAGE^ Br. 100.

Holoscias Fr. XXIX, 54.

scoticum Fr. 54.

Hedera L. XXVI, .50.

Helix L. 50.

Heleocharis Ii. Br. IX, 179.

acicularis Br. 179.

muticaulis Lindl. 179.

palustris Br. 179.

uniglumis Link. 179.

Helianthemum MiU. 82.

vulgäre Gwrtn. 82.

Helichrysum DC. LXXIII, 6.

arenarium DC. 6.

Helosciadium Koch. XXX, 56.

inundatum Koch. 56.

Heracleum L. XXVIII, 52.

sibiricum L. 52.

Sphondylium L. 52.

Hervnnivm L. LXXVII, 154.

Monorchis Br. 154.

Herniaria L. XXVI, 128.

glabra L. 128.

Hesperis L. LXII, 67.

matronalis L. 67.

Hieracium L. LXXI, 14.

Auricula L. 15.

Auriculaiforme Fr. 15.

cassium Fr. 15.

cymosiim L. 15.

fallax W. 15.
^

glomeratum Fr. 15.

muroium L. 16.

l)aludosnm L. 16.
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Pilosella L. 14.

pratense Tausch. 15.

stoloniflonnn Kit. 15.

tridi'iitalum Fr. 16.

unil)ellatnm L. 16.

vulfjatmu Fr. 16.

Hieroc/iloa J. A. Ghnel. XIII, 212.

borealis RS. 212.

liippuris L. V, 101.

viilgaris L. 101.

HolcHs L. XII, 206.

lanatus L. 207.

mollis 1.. 206.

Holosteum L. XV, 91.

iinibellatum L. 91.

Hordenm L. IX, 194.

nfiurinuni L. 194.

pratense Huds. 194.

Hottonia L. XXII, 48.

palustris L. 48.

Himulus L. LXXXIV, 136.

Lupulus L. 136.

Hutchinsia E. Br. LX, 73.

petraea Br. 73.

HYDROCHARIDE^ Juss. 158.

Hyårocharis L. LXXXV, 158.

morsus ranse L. 158.

HydrocotyU L. XXVII, 56.

vulgans L. 56.

Hyoseyamus L. XXIII, 36.

niger L. 36.

HYPERICINE^ DC. 81.

Hypericnyn L. LXIX, 81.

hirsutum L. 81.

humifusum L. 82.

montanum L. 81.

perforatum L. 81.

quadrangulum L. 81.

tetrapterum Fr. 81.

Eypochceris L. LXX, 17.

glabra L. 17.

raaculata L. 17.

radicata L. 17.

Jasione L. XXIV, 23.

montana L. 23.

Impatieus L. XXV, 76.

Noli tangere L. 76.

Imila L. LXXV, 7. ^

Britannica L. 7.

Conyza DC. 8.

Helenium L. 7.

salicina L. 7.

IRIDE.?C Juss. 157.

Iris L VIU, 157.

Pseudacorus L. 157.

Isatis L. LIX, 72.

tinctoria L. 72.

ISOETE^ Rich. 222.

Isoetes L. XC, 222.

echinospora Dur. 222.

lacustris L. 222.

JUNCACE^: DC. 165.

Juncus L. XXXV, 165.

alpinus Vill. 167.

articulatus L. 167.

balticus W. 166.

bufonius L. 168.

capitatus Weig. 168.

coinpressus Jacq. 168.

conglomeratus L. 165.

diifusus Hop. 166.

effusus L. 166.

filiformis L. 166.

Gerardi Lois. 168.

glaucus Ehrli. 166.

obtusiflorns Ehrh. 166.

pj^gmaeus Thuill. 168.

squarrosus L. 167.

supiuus Mönch. 167.

sylvaticus L. 167.

Junipervs L. LXXXV, 150.

communis L. 150.

KoeUria Pers. XIII, 204.
cristata P. 204.

glauca DC. 204.

LABIAT^ Juss. 28.

Lactuca L. LXXI, 13.

muralis Don. 13.

Scariola L. 13.

Lammm L. LIV, 32.

album L. 32.

amplexicaule L. 32.

intermedium Fr. 32.

maculatum L. ,32.

purpureum L. 32.

Lappa Adans. LXXII, 12.

major Gsertn. 12.

minor DC. 12.

tomentosa Lam. 12.

Lap)sana L. LXXI, 13.

communis L. 13.

Laserpitium L. XXVIII, 52.

latifolinm L. 52.

Lathrcra L. LVI, 45.

Squamaria L. 45.

Lathyrns L. LXVIII, 112.

beteropliyllus L. 112.
maintimus Big. 113.

palustris L. 113.
pratensis L. 113.
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sylvestris L. 112.

tuberosus L. 113.

Ledum L. XLII, 124.

palustre L. 124.

Lemna L. Yl, 169.

giV)ba L. 170.

minor L. 170.

polyrhiza L. 169.

trisulca L. 170.

LENTIBULARIEiE Reich. 45.

Leontodon L. LXX, 16.

autumualis L. 17.

hastilis L. 16.

Leonurus L. LIV, 31.

Cardiaca L. 31.

Lepidmm L. LX, 72.

camj)estre Br. 72.

latifolium L. 72.

ruderale L. 72.

Lepigonum Fr. XLIV, 93.

marinum Wahlb. 93.

medium Fr. 93.

rubrum Fr. 93.

salinum Fr. 93.

Lepturus B. Br. X, 194.

filiformis Trin.^ 194.

Levisticum L. XXIX, 53.

officinale Koch. 53.

LibanoUs Crantz. XXIX, 54.

montana All. 54.

lÄUACEM Juss. 158.

LiKim L. XXXIV, 159.

Martagon L. 159.

Limosella L. LVIII, 42.

aquatica L. 42.

Linaria Jui^s. LVII, 39.

Elatine Desf. 40.

minor Mill. 39.

vulgaris Mill. 39.

LINE^ DC. 80.

Zdnncea L. LVIII, 22.

borealis L. 22..

Linum L. LXIV, 80.

catharticum L. 80.

usitatissimum L. 80.

Listera B. Br. LXXVII, 156.

cordata Br. 156.

ovata Br. 156.

Lithospcrminn L. XX, 26.

arvcnse L. 27.

officinale L. 26.

LitoreUa L. LXXX. 49.

lacustris L. 49.

LoheUa L. XXIV, 24.

Dortmanna L. 24.

L0BELIACE5*] Juss. 24.

Lolivm L. X, 195.

festucaceum Lk. 195.

Linicola Sond. 195.

multiflorum Lmk. 195.

perenne L. 195.

temulentum L. 195.

Lonicera L. XXV, 22.

Periclymenum L. 22.

Xylosteum L. 22.

Lotus L. LXVIII, 117.

coi'niculatus L. 117.

tenuifolius Reich. 118.

uliginosus Schk. 117.

L linaria L. LXI, 73.

rediviva L. 73.

Luzula DC. XXXV, 168-

campestris DC. 168.

multiflora Lej. 169.

pilosa W. 168.

Lychnis L. XLIV, 86.

flos Cuculi L. 86.

Lycium L. XXIII, 37.

barbarum L. 37.

LYCOPODIACE^ Sw. 222.

Lycopodium L. XC, 222.

annotinum L. 223.

clavatum L. 223.

complanatum L. 223.

inundatum L. 222.

Selago L. 222.

Lycopsis L. XXI, 25.

arvensis L. 25.

Lycopus L. VI, 29.

europa?us L. 29.

Lysimachia L. XXII, 46.

nemorum Ii. 46.

Numularia L. 46.

vulgaris L. 43.

LYTHRARIE^ Juss. 97.

Lythrum L. XliVI, 97.

Salicaria L. 97.

Majanthemiim Weh. XVIII, 163.

bifolium DC. 163.

Malachimn Fr. XLV, 88.

aquaticum Fr. 88.

Malaxis Siv. LXXVIII, 157.

paludosa Sw. 157.

Malva L LXV, 76.

Alcea L. 77.

borealis Wallm. 77.

moschata L. 76.

rotuudifolia L. 77.

sylvestris L. 77.

MALVACEif': Juss. 76.

Marruhiitm L. LV, 33.

vulgäre L. 33.

MARSILEACE.^. R. Br. 221. '

Matricaria L. IjXXIV, 2.
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Cbamomilla L. 2.

Mechcaqo L. LXVIII, 118.

falcata L. 118.

lupulina L. 118.

minima Lam. 119.

sativa L. 118.

sylvestris Fr. 118.

Melampyrum L. LVII, 44.

arvense L. 44.

cristatum L. 44.

iiemorosum L. 44.

pi-atense L. 44.

sylvaticum L. 44.

Melandrium RaJil XLIV, 86.

prateuse Röhl. 8B.

svlvestrc Rölil. 86.

Melanosinapis DC. LXII, 67.

commuTiis Spenn. 67.

Melica L. XII, 207.

nutans L. 207.
uniflora Retz. 207.

Melilotits Adans. LXVIII, 119.

alba Lam. 119.

arvensis Wallr. 119.

dentata Pers. 119.

officinalis Pers. 119.

Mentha L. LIII, 28.

Agardhiana Fr. 29.

arvensis L. 29.

aquatica L. 28.

gentilis L. 28.

rubra Fr. 28.

sylvestris L. 28.

viridis L. 28.

MENYANTHE.E Griseb. 34.

Menyanthes L. XXIII, 34.

trifoliata L. 34.

Merciirialis L. LXXXY, 127.

perennis L. 127.

Milivm L. XII, 210.

etfusum L. 210.

Molinia Schranlc. XIII, 203.

coerulea Möncli. 203.

Monotropa L. XLII, 126.

Hypopitys L. 126.

Montia L. XVI, 128.

font.ana L. 128.

minor Gmel. 128.

rivularis Gmel. 128.

Myosotis L. XXI, 25.

arvensis Hoffm. 26.

ca?spitosa Schultz. 26.

liispida Schlecht. 26.

palustris L. 25.

stricta Lk. 26.

sylvatica Hoiilrn. 26.

versicolor Sm. 26.

MyosiirKS L. XXXII, 61.

minimus L. 61.

Myrica L. LXXXV, 143.

Gale L. 143.

>IYRICE^<: Reich. 143.

Myriophyllum L. LXXXI, 100.

alterniflorum DC-. 100.

s])icalum L. 100.

vertioillatum L. 100.

Myrrhis Scop. XXXI, 51.

odorata Scop. 51.

MyrUUns GiJib. XXXVIII, 123.

nigra Gilib. 123.

uliginosa Drej. 123.

NAJADEiE Lk. 158.

Najas L. LXXXIV, 158.

marina L. 158.

NARCISSINEä: ,Juss. 157.

Narcissus L. XXXIII, 157.

Pseudo-narcissus L. 157.

Nardus L. X, 213.

stricta L. 213.

NARTHECIACE.^ Fr. 165.

Narthecnm. Möhr. XXXIV, 165.

ossifragum Huds. 165.

Nasturtium Br. LXI, 70.

ampliibium Br. 71.

anceps Wg. 71.

Armoracia Fr. 70.

officinale Br. 70.

palustre DC. 71.

sylvcstre Br. 71.

Naumhurgia Mönch. XXII, 46.

thyrsiflora Reich. 46.

Neottia L. LXXVII, 156.

Nidus avis Reich. 156.

Nepeta L. LIV, 30.

Cataria L. 30.

Neslia Desv. LIX, 72.

paniculata Desv. 72.

Ntiphar Sm. L, 58.

luteum Sm. 58.

Nymphaa L. L, 58.

alba L. 58.

NYMPH^ACE.^ DC. 58.

Odontites Pers. LVII, 43.

rubra Pers. 43.

Oemmthe L. XXX, 54.

fistulosa L. 54.

Phellandrium L. 54.

Oevothera L. XXXIX, 97.

biennis L. 97.

OLEINEJ^: Link. 34.

OXAGRARIE^ .Tuss. 97.

Onobrychis Gtertn. LXVII, 116.

IG
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sativa Lam. 116.

OuocJca L. LXXXIX, 218.

.Struthioptei-is Hoffm. 218.

(hioitts L. LXVII, 122.

arvensis L. 122.

campesti'is Koch. 122.

luiciua Jacq. 122.

Onoporclon L. LXXII, 10.

Acanthium L. 10.

0PHI0GL0SSEJ5 R. Br. 219.

Ophmjlossnm L. LXXXIX, 220.

vulgatum L. 220.

Ophrys L. LXXVI, 154.

myodes L. 154.

ORCHIDE^ Juss. 151.

Orchis L. LXXVI. 151.

angust.ifolia Wimm. 153.

latifolia L. 153.

maculata L. 152.

mascula L. 152.

militaris L. 151.

Morio L. 152.

sambucina L. 152.

Traunsteineri Saut. 153.

ustulata L. 152.

Origcmum L. LIV, 29.

vulgäre L. 29.

Ornithogalum L. XXXIV, 161.

nutans L. 161.

umbellatum L. 161.

Ornithopus L. XXXIV, 116.

perpusillus L. 116.

Orobanche L. LVI, 44.

major L. 44.

minor Sutt. 44.

Orohus L. LXVIII, 113.

niger L. 114.

tuberosus L. 113.

vcrnus L. 114.

OXALIDE^^: DC. 80.

Oxalis L. LXIV, 80.

Acetoselk L. 80
coruiciilata L. 80.

slricta L. 80.

Oxycoccns Pers. XXXIX, 123.

palustris Pers. 123.

Panicum L. XI, 210.

Crus galli L. 210.

Faparer L. L, 64.

Argemonc L. 64.

dubium L. 64.

lllioeas L. 65.

somniforum L. 65.

PAPAVERAClE^ .7uss. 64.

PAPILIONACE^: L. 112.

Pnrietaria L. LXXXVIT, 136.

officinalis L. 136.

Farls X. XXXIX, 163.

qiiadrifolia L. 163.

Parnassia L. XXXI, 84.

pahistris L. 84.

PARONYCIIIE^ St. Hil. 128.

PasUnacu L. XXVIII, 52.

sativa L. 52.

Pedicularis L. LVII, 43.

palustris L. 44.

sylvatica L. 43.

PepUs L. XXXV, 97.

Portula L. 97.

PEKSONATiE L. 37.

Petasites NecJc. LXXIV, 9.

alba Gfertn. 9.

officinalis Mönch. 9.

sj^uria Reicli. 9.

Pencedanvm L. XXVIII, 53.

Oreoselinum Möncli. 53.

palustre Muncb. 53.

Phlcum L. X, 212.

arenarium L. 212.

Böhmeri Wib. 212.

pratense L. 212.

Phragmites Trin. XIII, 207.

communis Trin. 207.

Picris L. LXX, 16.

bieracioides L. 16.

Pihilaria L. XC, 221.

globulifera L. 221.

Pimpinctta L. XLKX, 55.

magua L. 55.

Saxifraga L. 55.

Pingnicula L. VII, 46.

vulgaris L. 46.

Pinus L. LXXXII, 149.

Abies L. 149.

Larix L. 149.

sylvestris L. 149.

Pisvm. L. LXVIII, 112.

arvense L. 112.

sativum L. 112.

PLANTAGINE^^: Juss. 48.

Plantago L. XVHI, 48.

Coronopus L. 48.

lancoolata L. 48.

major L. 48.

maritima L. 48.

media L. 48.

Platanihcra liich. LXXVI, 154.

bifolia Ri(;b. 154.

cblorantba Cnst. 154.

PLllMI{A(;iNEJ<: Juss. 49.

Poa L. XIV, 200.

annua L. 201.

bulbosa L. 201.

compressa L. 201.

nemoralis L. 201.
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pratensis L. 200.

serotina Ehrh. 201.

sudetica Hfeuke. 200.

trivialis L. 200.

POLEMOMACE.^': Juss. 34.

Pokmoniiim L. XXIII, 34.

coerulcum L. 34.

Pohjyala L. LXVI, 75.

amara L- 75.

comosa Schk. 75.

vulfiaris L. 75.

poly(;ale.?-: Juss. 75.

POLYGOXE.l': Juss. 129.

PohHjomoH L. XXXIX, 129.

amphibium L. 129.

aviciilare L. 130.

Bistorta L. 129.

Convolvulus L. 131.

duTiietorum L. 131.

Hydropiper L. 130.

lapathifolium L. 129-

niite Schr. 130.

Persicaria L. 130.

Raji Babingt. 131.

Robertii Lois. 131.

strictum All. 130.

viviparum L. 129.

POLYPODIACE.qS R. Br. 213.

FohjiJoäium L. LXXXVIII, 213.

I)ryoi)tcris L. 213.

Phegopteris L. 214.

vulgäre L 214.

Pohjstichum Hoth. LXXXVni, 214.

Filix mas Roth. 214.

Oreopterjs DC. 214.

spinulosum DC. 215.

Tlielyptoris Roth. 215.

POMACE/E L. 101.

Populus L. LXXXV, 144

alba L. 144.

balsainifera L. 144.

cauescens Siu. 144.

monilifera Ait. 144.

nigra L. 144.

ontariensis Desl. 144.

pyiamidalis Roz. 144.

tremula L. 144.

PORTULACACEJ-] Juss. 128.

Potumvyeton L. XIX, 170.

acutifolius Lk. 172.

coloratus Horn. 171.

compressus L. 173.

crispus L. 172.

fluitans Roth. 171.

gracilis Fr. 173.

giamineus L. 171.

luccns L. 171.

marinus L. 173.

mucronatus Schrad. 173.

natans L. 170.

niteus Web. 171.

obtusifolius M. & K. 172.

l)ectinatus L. 173.

perfoliatus L. 172.

polygonilblius Pourr. 170.

pra-longus Wulf. 172.

pusillus L. 173.

rufescens Sclirad. 171.

rutilus Wolfg. 173.

zostcrifolius Schum. 172.

POTAMOGETONE.E Fr. 170.

PotentiUa L. XLIX, 109.

Anserina L. 109.

argentea L. 109.

collina Lehm. 109.

norvegica L. 110.

opaca L. 110.

procumbens Sibth. 109.

reptans L. 109.

Tormentilla Scoj». 109.

verna L. 110.

Poterhtm L. LXXXI, 104.

Sanguisorba L. 104.

Primiaa L. XXI, 47.

acaulis Jacq. 48.

elatior Jacq. 47.

farinosa L. 47.

veris L. 47.

PRIMULACE.E L. 46.

PruneUa L. LVI, 30.

vulgaris L. 30.

Pritmts L. XLVIII, 111.

Avium L. 111.

Cerasus L. 112.

domestica L. 111.

insititia L. 111.

Padus L. 112.

spinosa L. 111.

Pscmma P. B. XI, 207.

arenaria R. S. 207.

baltica R. S. 208.

Pteris L. LXXXYIII, 217.

aquiliua L. 217.

Pulicaria Gcertn. LXXV, 8.

vulgaris Ga?rtn. 8.

Puhnonaria L. XX, 27.

angustifolia L. 27.

ofticiualis L. 27.

PulsatiUa 31(11. LI, 63.

pratensis Mill. 63.

vernalis Mill. 63.

vulgaris Mill. 63.

Pyrola L. XLII, 125.

chlorantha Sw. 125.

media Sw. 125.

minor L. 125.
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rotundifolia L. 125.

sec Linda L. 125.

iimbelhita L. 126.

uniflora L. 126.

Pyriis L. XLVIII, 101.

communis L. 101.

Malus L. 101.

Querctis L. LXXXII, 112.

Robur L. 142.

sessiliflora Salisb. 142.

Badiula Roth. XVIII, 81.

linoides Roth. 81.

RANUNCELACE^ Juss. 58.

JRamincidus L. LII, 58.

acris L. 59.

arvensis L. 60.

auricomus L. 60.

bulbosus L. 59.

Flammula L. 59.

Lingua L. 58.

Philonotis Ehrh. 59.

polyanthemos L. 59.

repens L. 59.

reptans L. 59.

sceleratus L. 59.

Baphanus L. LXIII, 71.

Raplianistrum L. 71.

Besedd L. XLVI, 58.

alba L. 58.

lutea L. 58.

Luteola L. 58.

RESEDACE^: DC. 58.

RHAMNEiE R. Br. 95.

Bhamnns L. XXV, 95.
cathartica L. 95.

Frangula L. 95.

Bhinanthns L. LVI, 43.

majoi" Ehrli. 43.

minor Ehrh. 43.

Bkyndiuspova M. Vahl. VIII, 177.
alba Vahl. 177.

fusca R. & S. 177.

Bibes L. XXV, 94.

alpinum L. 94.

(jrossularia L. 94.

nigriim L. 94.

rubrum L. 94.

RIDESIACE^^J Reich. 94.

Bom L. XLIX, 102.

canina L. 103.

cinnamomea L. 102.

coriifolia Fr. 103.

mollissima VV. 103.

pimpinelHfolia L. 102.

pomifera Herm. 103.

rubiginosa L. 104.

tomentosa Sm. 103.

villosa L. 103.

RUBIACE^ Juss. 20.

Bnhns L. XLIX, 105.

affinis Weih. 106.

Cffisius L. 107.

Chami:emorus L. 108.

corylifolius Sm. 107.

discolor Weih. 106.

fruticosus L. 105.

idteus L. 105.

nemorosus Hayn. 107.

pruinosus Arrhen. 107.

Radula Weih. 106.

saxatilis L. 108.

suberectus Ands. 105.

thyrsoideus Wimm. 106.

Wahlbergii Arrhen. 107.

B^lmex L. XXXV, 131.

Acetosa L. 131.

Acetosella L. 132.

acutus L. 133.

conglomeratus MuiT. 132.

conspersus Hn. 133.

crispus L. 133.

domesticus lin. 134.

Hippolapathum Fr. 134.

Hydrolapathum Huds. 134.

maritimus L. 132.

maximus Schreb. 134.

obtusilblius L. 133.

palustris Sm. 132.

Patientia L. 134.

sanguineus L. 132.

Steinii Bess. 132.

Buppia L. XIX, 173.

brachypus Gay. 174.

rostellata Koch. 173.

spiralis L. 174.

Sagina L. XLV, 92.

apctala L. v. cajspitosa F. Aresch.
92.

ciliata Fr. 92.

nodosa Fenzl. 92.

procumbens L. 92.

stricta Fr. 92.

subulata Presl. 92.

Sagittaria L. LXXXI, 164.

sagittifolia L. 164.

SALICINE^: Rich. 144.

Saliconiia L. V, 141.

herbacea L. 141.

Sulix L. LXXXIV, 145.

alba L. 145.

ambigua Ehrh. 147.
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amygdalina L. 145.

angustifolia Wulf. 149.

aurita L. 147.

Caprea L. 147.

cinerea L. 147.

depicssa L. 147.

fragilis L. 145.

hastata L. 148.

incubacea Fr. 147.

lanceolata Fr. 146.

molHssima Ehrh. 146.

nigricans Sm. 148.

pentandra L. 145.

purpuroa L. 146.

repens L. 148.

rosiiiarinifolia L. 148.

Sinithiana W. 146.

undulata Ehrh. 146.

viminalis L. 146.

\'iridis Fr. 145.

Salsola L. XXVI, 141.

Kali L. 141.

Savibucus L. XXXI, 20.

Ebulus L. 20.

nigra L. 20.

Samolus L. XXIV, 47.

Valerandi L. 47.

Sanieula L. XXVII, 56.

europaea L. 56.

Saponariu L. XLIII, 87.

offi-inalis L. 87.

Sorothamnus Wiinm. LXVII, 121.
scoparius Koch. 121.

Saxifraga L. XLIII, 95.

granulata L. 95.

Hirculus L. 95.

tridactylites L. 95.

SAXIFRAGE^ .Juss. 95.

Scabiosa L. XVII, 18.

Colunibaria L. 18.

suaveolens Desf. 18.

Schedonorus P B. XV, 198.

asper Fr. 198.

erectus Fr. 199.

sterilis Fr. 198.

tectorum Fr. 198.

Scheuchzeria L. XXXVI, 164.

palustris L. 164.

Schoheria C. A. Mep. XXVI, 141.

maritima Mey. 141.

Schoeiws L. VIU, 176.

ferrugineus L. 176.

Scirims L. IX, 177.

compressus Pers. 178.

lacustris L. 178.

maritimus L. 178.

pauciflorus Light. 177.

rufus Schrad. 178.

setaceus L. 177.

sylvaticus L. 178.

SckrantJms L. XLII, 128.

annuus L. 128.

perennis L. 128.

ScolopendriKm Sm. LXXXIX, 217.

Phyllitis Roth. 217.

Scorzonera L. LXX, 14.

humilis L. 14.

Scrophularia L. LVIII, 38.

akta Gil. 39.

nodosa L. 38.

vernalis L. 39.

Scutellaria L. LVI, 30.

galericulata L. 30.

Sedum L. XLV, 96.

acre L. 97.

annuum L. 97.

rupestre L. 96.

sexangulare L. 97.

Telephium L. 96.

Selinum L. XXIX, 53.

Carvifolia L. 53.

Sempervivmn L. XLVII, 96.

tectorum L. 96.

Senehiera Foir. LIX, 73.

Coronopus Foir. 73.

Senecio L. LXXV, 4.

aquaticus Murr. 6.

eiraticus Bei't. 6.

erucifolius L. 5.

Jacobsea L. 5.

paludosus L. 5.

sarracenicus L. 5.

sylvaticus L. 4.

vernalis W. & K. 5.

viscosus L. 5.

vulgaris L. 4.

SENTICOS^ L. 102.

Serrutula L. LXXII, 10.

tinctoria L. 10.

Sesleria Scop. XV, 211.

coerulea Ard. 211.

Setaria P. B. XI, 211.

verticillata P. B. 211.

viridis P. B. 211.

Sherardia L. XVII, 20.

arvensis L. 20.

Silaus Bess. XXIX, 53. ^
pratensis Bess. 53.

SILENACE^ Br. 85.

Silene L. XLIII, 85.

Armeria L. 86.

gallica L. 86.

infläta Sm. 85.

maritima With. 85.

noctiflora L. 85.

nutans L. 85.
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Sinapis L. LXIII, 67.

alba L. 67-

arvensis L. 67.

Sisi/mbrium L. LXIII, 67.

officinale Scop. 67.

Sophia L. 67.

Sium L. XXIX, 56.

angustifolium L. 56.

latifolium L. 56.

SOLANACEJi Juss. 36.

Solamim L. XXIII, 37.

Dulcamara L. 37.

humile Bernh. 37.

miniatum Bernh. 37.

nigrum L. 37.

villosum Lam. 37.

SoUdayo L. LXXV, 8.

Virgaurea L. 8.

Sonchus L. LXXI, 12.

arvensis L. 13.

asper Yill. 13.

oleraceus L. 13.

palustris L. 12.

Sorbus L. XLVIII, 101.

Aria Crtz. 101.

Aucuparia L. lOl-

scandica Fr. 101.

Sparganium L. LXXIX, 175.

aftine Schnitzl. 176.

fluitans Fr. 175.

minimum Fr. l76.

natans L. 176.

ramosum Huds. 175.

simplex Huds. 175.

Spergula L. XLV, 92.

arvensis L. 92.

Morisonii Bor. 92.

Spircea L. XLIX, 111.

Filipendula L. 111.

Ulmaria L. 111.

Staehys L. LIV, 31.

arvensis L. 31.

palustris L. 31.

sylvatica L. 31.

Statice L. XXXH, 49.

bahusiensis Fr. 49.

Behen Drey. 49.

Stellaria L. XLIV, 89.

crassifÄlia Ehrh. 89.

Friesiana Ser. 89.

graminea L. 89.

holostea L. 89.

media With. 89,

nemorum L. 89.

palustris Retz. 89.

uliginosa Murr. 90.

Stratiotes L. LXXXV, 158.

aloides L. 158.

Struthiopterts WilM. 218.

germanica W. 218.

Stnrmia Reich. LXXVm, »56.

Loeselii Reich. 156.

Siihularia L. LXI, 73.

aquatica L. 73.

Succisa 3Iönch. XVII, 18.

pratensis Mönch. 18.

Symphytum L. XXI, 25.

officinale L. 25.

orientale L. 25.

SYNANTHERE^ Rich. 1.

Tanacetum L. LXXIII, 3.

vulgäre L. 3.

Taraxacum L. LXXI, 17.

officinale Web. 17.

Taxtis L. LXXXVI, 150.

baccata L. 150.

Teesdalia Br. LX, 73.

nudicaulis Br. 73.

TetrayoHolubus Scop. LXVIII, 117.

siliquosus Roth. 117.

Teucriuvi L. LIII, 33.

Scordium L. 33.

ThuUctrum L. LI, 61.

aquilegifolium L. 61.

flavum L. 62.

flexuosum Reich. 62.

minus L. 62.

simplex L. 62.

Thlaspi L. LX, 73.

arvense L. 73.

THYMELEiE Juss. 135.

Thymus L. LV, 29.

Chamaedrys Fr. 29.

Serpyllum L. 29.

Tilia L. LI, 76.

parvifolia Ehrh. 76.

vulgaris Hayn. 76.

TILIACE^ Juss. 76.

Torilis Adans. XXX, 51.

Anthriscus Gmel. 51.

Trayopogon L. LXX, 13.

porrifolius L. 14.

pratensis L. 13.

Trichera Schrad. XVII, 18.

arvensis Schrad. 18.

TrichojihorwH Pers. IX, 179.

alpiniuu Pers. 180.

cajspitosum Iln. 179.

Trientalis L. XXXVII, 46.

europaja L. 46.

Trifolium L. LXVHT, 119.

agrarium L. 120.

alpestre L. 121.

arvense L. 121.
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filiforme L. 119.

fragiferum L. l^O.

hybridum L. 120.

medium L. 121.

montaiium L. 120.

pratenso L. 121.

procumbeus L. 119.

repens L. 120.

striatum L. 121.

Triylochin L. XXXVI, 165.

maritimura Hn. 165.

paluslre L. 165.

Trioclut R. Br. XIII, 204.

decumbens P. B. 204.

TrijiJenrospenimm Sclndtz. LXXIV,2.
inudorum Sch. 'i.

maritimum lin. 2.

Trisetnm Pers. XIV, 205.

flavescens P. B. 205.

Triticum L. X. 192.

acutum DC. 193.

campestre Gren. & Oodr. 193.

caniuum L. 194.

hebestachyum Fr. 193.

junceum L. 192.

repens L. 193.

strictum Deth. 193.

Trollius L. LII, 63.

europseus L. 63.

Tuhpa L. XXXIV, 158.

sylvestris L. 158.

Tiinica Scop. XLIII, 88.

prolifera Seop. 88.

Turritts L. LXH, 70.

glabra L. 70.

Tussilago L. LXXIV, 9.

Farfara L. 9.

Ty2)M L. LXXIX, 175.

autvustifolia L. 175.

latifolia L. 175.

XypHACETE Juss. 175.

Vlex L. I.XVI, 122.

europa^us L 122.

ULMACE^ Ag. 135.

Ulmus L. XXVI, 135.
montana Sm. 135.

UMBELLIFER^ .Tuss. 51.

Urtica L. LXXX, 136.
dioica L. 136.

urens L. 136.

URTICACE^ Juss. 136.

Utricularia L. VI, 45.

intermedia Hayn. 45.

minor L. 45.

vuleraris L. 45.

Vaccinhm L. XXXVIII, 123.

Vitis idsea L. 123.

Valeriana L, VIII, 18.

dioica L. 19.

officinalis L. 18.

sambucitblia Mik. 19.

VALERIANE^ DC. 18.

ValerianeUa Hall VHI, 19.

dentata Poll. 19.

olitoria Mönch. 19.

Verbascum L. XXIV, 37.

Lycbnitis L. 38.

nigrum L. 38.

phlomoides L. 37.

thapsiforme Schrad. 38.

Thapsus L. 38.

Verbena L. LIII, 34.

officinalis L. 34.

VERBENACEä; Juss. 34.

Veronica L. VI, 40.

agrestis L. 42.

Anagallis L. 40.

arvensis L. 41.

Beccabunga L. 40.

Chamtedrys L. 40.

hederifolia L. 42.

longifolia L. 41.

montana L. 40.

officinalis L. 40.

opaca Fr. 42.

persica Poir. 42.

polita Fr. 42.

scutellata L. 40.

serpyllifolia L. 41.

spicata L. 41.

triphyllos L. 41.

verna L. 41.

Viburmm L. XXXI, 20.

Opulus L. 20.

Vtcia L. LXVII, 114.

angustifolia Roth. 114.

cassubica L. 115.

Cracca L. 115.

dumetorum L. 114.

lathyroides Ij. 114.

sativa L. 114.

sepium L. 115.

sylvatica L. 115.

tenuifolia Roth. 116.

villosa Roth. 115.

Viola L. XXV, 82.

ai'enaria DC. 83.

canina L. 84.

epipsila Ledeb. 83.

hirta L. 82.

mirabilis L. 83.

.odorata L. 82.

palustris L. 83.
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stagnina Kit. 84.

sylvatica Fr. 83.

tricoloi" L. 84.

VIOLARIE^ DC. 82.

Visearia Böhl. XLIV, 86.

vulsaris Röhl. 86.

Wooclsia B. Br. LXXXVIH,
ilvensis Br. 216.

216.

Xanthium L. 18.

strumarium L. 18.

ZannichelUa L. LXXIX, 174.

major Bonn. 174.

pedicellata Fr. 174.

polycarpa Nolt. 174.

Zostera L. V, 174.

angustifolia Hoin. 175.

marina L. 174.
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