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SCEPTRUM CAROLINUM.
Carls spira. Kongsjnra. Myrhong, Storblomstret

Troldmand. På Finska : Knninganvaldihha.

Blommorna sitta 5—5 parvis eller liksom i

krans omkring Ortsljclken som är enkel;

Blomkronan är nästan tillsluten. Blomfoclret

har kamlika tänder. Fröhuset är likformigt.

"Linn Fl. Sv. p. 216. — Flor. Lapp. p. 197. (CJ. 14 Didtnamia An-

giospermia.) — LHJebl. S\'. Fl. s. Q62. Kl. 11. Tv^väldige, med täckta

frön. — Rudbeck dissert. Sceptr, Carolin. t. i. Ejusd. It. Lapp. TojH' I<

dedic. — Pt.etz, fl. cccon. s. 491.

N. jot mer än 100 år sedan, såg Taidheck den Yngre,

såsom Svensk naturkunnig, denna prydliga Vext *) för

första gången vid Haresby nära Luleå elfven, under en

Resa genom Lappmarkerne. Intagen af beundran öfver

prakten hos sitt fynd, hvars raka och uppräta stam syn-

tes honom lik en Spira bekransad med blommor, lysande

gullgula, med mynning lik Lejongapet med blodfärgade

Läpprtr, tillegnade han, uti Dedicationen af sin Lappska

Resa, den vackra Örten åt då regerande Konungen, samt

till minne af Carlarnes ärefulla bragder; ett minne som

vårt tidehvarf, till Skandinaviens sällhet och alla Veten-

skapers hugnad , med dubbel glans upplifvat.

Roten är gemenligen ett qvarter lång, fingertjock,

och afsmalnande; i jordbrynet är den fullsalt med ludd,

hvaremellan bladen utkomma. Dessa äro mest alla rolblad,

4—8 mörkgröna, kortstjelkade , 4 — 6 tum långa, bugtigt

flikiga, med alternerande ovala trubbiga flikar som ne-

derst och öfverst afiaga, i kanten groft naggade och släta

på ytan. Örtstammen är trind , strimig och något sträf

och bladfri, merendels alnshög och stundom deröfver samt
Ulan grenar, men icke sällan uppstiga flere stjelkar från

en och samma rot. Blommorna sitta mot toppen, 3—5
utan skaft tillsammans, hvaraf liksom åtskilde kransar bil-

das. Nära deras fäste sitta några smärre blad eller nagga-

de blomskärmar i likhet med gemensamma blomfoder.
Det egentliga är enbladigt, likt en utsvälld pip, delad
upptill i 4 uppräta, trubbiga, krusigt sågade flikar. Blom-

) Un N:o 358 tillförene, omförmäles så Tal dea slägtkarakter aom d«n
naturliga ordning, hyilka tillhöra Vexten.
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SCEPTRUM CAROLINUM:.

kronan 5r flere gånger längre (i tum lång) med hoggul

pip, småningom upptill vidare, men med tilljluten myn-

ning, af hvars tvenne läppar den ofre är lijelmlik och ur-

njupen, finluden vid inre kanten; den nedre åter är delad

i 5 lika, trubbiga Ilikar med några röda fläckar eller

punkter besprängde *). De fyra ståndarne gömmas krökte

under bjelmen med deras aflånga knappar. Pistillens stift

är längre än blomkronan, ocb framskjuter under öfra

lappen med trubbigt märke. Frukten bildas af en tunn-

skalig kapsel, nedtill omgifven af det qvarsittande blom-

fodret, blir nästan klotrund med kort spets, och är delad

medelst ett tnellanskifte i 2 rum, som vid full mognad

åtskiljas från topp till basen i tvenne valvler. Fröna som

derinom finnas, äro talrika, 3 kantiga och hvart och ett

omgifvit med en rymlig skrynkig frohinna, mep särskUt

fastade vid det midtpå mellanskiftet sittande fröfästet.

I Juli och Augusti månader uppskjuter örten i blomma,

der den bäst trifves på våt och tufvig mark. Den träfFag

icke sällan på buskiga sidländta trakter i Lappmarken och

i Dalarne. I »törsta mängd förekommer den i öfre Ötter,

botten emellan Uleåborg och Kemi. Kring Upsala ocU

nära Hufvudstaden har man ock funnit den. och utom
Upland någon gång i Vestergötland.

Från sina samslägtingar skiljes KongspiraQ genast ge-

nom blommans slutna mynning , sitt runda , reguliera

,

rätspetsiga fröhus, Vextens storlek, de liksom i krans

sittande blommorna, och af blomkronans färg.

Hushållsnyttan är väl icke betydande. Emedlertid

håller boskapen den färska örten till goda, utan att deraf

]ida något men. För öfrigt säges, att Transtrandsboerne

bruka fröna till stillande af tandvärk, lagde krossade pä
det plågade stället.

Tab. — Föreställer Vexten med dess delar i naturlig

storlek; men blomfoder, blomkrona, ståndare ; pistill; frö-

hus och fröet förstorade.

') 'Hvars biorama lik en bjelm så gul som guUet lyser

Med blek ocb blodig mun samt blodbestånkte blad."

Rtdbbck .£!•
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STELLARIA longifolia Fries^

LÅNGBLAniG StJBRNORT.

Bladen äro jemnbredt lansettlika , vid basen af-

smalnande och där finhåriga. Ortstjelken är

fyrkantig och sträf mellan lederne, i toppen

klynnedelt, vipplik. Blomskaften ensamma

enblommiga på sidan sittande. Kronbladen

sällan längre än blomfoderflikarne, som äro

utan nerver.

Cl. X. DECANSiiii. Trigynta.

Oä väl för alt öka förtjensten af detta Verk, som atl

med glädje förklara, huru Fiiderneslandets Flora äger

verkligen ifriga älskare inom dess gränser, skynda vi oss

alt afskildra en ny, hittills obeskrifven art af Stjernört-

alägtet, nalurligen beslägtadt mtd Neglikfamiijen (Caryo--

phyllcic), och utmärker sig från Samslägiingarne i JO

Klassen och tredje Ordningen genom z:hlujna kronblad

och enrummigt fröhus , som moget delar sig i 3, zihlnfne

"valvler , eller liksom i en ö.tandad spets Hedern al denna
Långblsdjga artens upptäckande tillkommer Herr Mag.
Elias Fries, Botanices Docens vid K. Akademien i Lund,
hvars oafbrutne forskningar i denna vetenskaps vag och
särdeles den hittills deraf minst bearbetade delen, Svam-
parnes historia, gifva honom odeladt anspråk på Botani-

kens Idkares sanna erkänsla. Han har funnit örten i

Småland, särdeles i trakten omkring Femsjö, der den
flllmänt lörekommer både på backar och i kärr.

Roten är annuel, fibrös och grenig med hvita krypan-
de trådar. Ortstjelken grenar sig ganska mycket, i syn-
nerhet på torra ställen, men är skör, blekgrön, saFilös

och glatt på ytan; den är alnsbög ocb upprätt vexande,
trådsmal, skarpt fyrkantig och ledfull. Grenarne äro straff

va för fingret och under synglaset, och de öfre mellanle-

tlerne merendels kortare än bladen, som äro korsvis sit-

tande, smala, lansettlika, de nedre ofta 2 tum länga och
deröfver, ganska tunna, nästan genomskinande , rsnlade
och hvasspetsade, vid basen afsmalnande , och nästan utan
bladskaft, men der med några fina hår besatta; för öfrigt

(för beväpnadt ö^fi) i kanten och inunder medlersta nerven
finsågade. Blomstjelkarne åtgå flere i toppen af grenarne,
mest åt en sida tir bladvecken, tums långa, alltid ensam-
me och enblommige ; men som topparne äro merendels
klynnedelte, dana blomstjelkarne derigenom liksom vippor.

Blommorna äro ungefär af Gräs-StJGrnOrtens (St. graminea)
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STELLARIA LONGIFOLIl,

storlek. Blomfodrets flikar hvassa och utan nSgon nerv
s«int lika långa som kronbladen, hvilka äro hvita och,
efter slägieis «rt^ mest alldeles arklufna. Ståndarne äro lo,

af liviika 5 strängar äro fastade vid kronbladens nagel, och
5 på de 5 körtlar som omgifva fruktämnet, hvars 3 stift

äro kortare än ståndarne. Fröhuset blir aflångt, något
sväldtj spetsadt och delar sig upptill i 6 åtskilda spetsar.

Fröna äro ovalt njurformiga, bruna, och sträfva på ytan *).

Af denna beskrifning inhämtas lätt artens skiljaktig-

het från andra af samma slägte, såsom Gräs- Kärr och
den Fetbladiga Stjernurten. Den förstnämnde skiljer sig

med bredare blad vid basen, försedd med små körtel-

artade tänder, släta mellanleder, en spridd blomvippa
och kronbladen längre än de med 5 nerver ioxi^ådQ blom-
fodcrflikarne. Den andra {St. uliginosa) har lansetjtUka

platta blad vaeå släta mellanleder. Blomskaften sitta väl

på sidan, men mest parvis, och kronbladen äro kortare
än blomfodrets flikar, som ock hafva 3 nerver; och ändt-

ligen den 3:dje (St. crassifolia) har mer aflånga, platta

blad, släta mellanleder, ensamma och enblommiga blom-
skaft sittande på sidan, samt kronblad längre än blom-
fodret.

Den nya arten, så utmärkt genom bladens ovanliga

längd, tyckes således med skäl kunna bära det specifika

namn dess upptäckare densamma tillegnat, och som desi

skiljemärken blivit genom förnyade granskningar med full

säkerhet besannade, torde inga billiga tvifvelsmål hysas

mot verkligheten af örten såsom särskilt från förut kända
arter, af hvilka, liksom af denna, eljest ingen egentlig

tiushållsnytta är att förvänta, annan än den, att äfveniom
alägtingarne öka det goda .Boskapsfodret.

Tab. — Vexten i nat. storlek med blommor och frukt.

— a. en blomma förstorad. — b. ett kronblad med vid-

sittande ståndare. — c. d. pistillen med glandlerne och en
ståndare. — e. kapseln mogen, öppnad i 3 a:klufna valv-

ler. — f. ett frö; alla förstorade. — g. ett stycke af stjel-

ken, större gjord. —- b. ett stycke af ett blad^ störriB

gjordt.

*} Pen beskrifning som Hr Frlet pä botaniska språket lemnat oss, är

följande:

Radix ramosa , Gbrosa , fibris albis subrepentibus.

Herba fragilis, pallide Tirens exsucca glabra , caulibus Méctis caespi-

tosis acute 4 angulis ramosis , ramis scabris , internodiis superioribus

foltis multo brevioribus.

Folia lineari-lanceolats tenuissima, canaliculata acuta, basi ciliata,

semper attenuata ex hinr aaepius subpetiolata.

PeduncuU laterales , semper solitarii, n«c a ! ä ut in St. uUginottp
nunc ancipicei i flori , nunc erectiusculi S^^^etri paniculaii»

Calyx enerris
,
petalorum longitudine.

Capsula oblongo-orata, magis turgida quam affioiuin.
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HABENARIA albida Brotvn.

HviT Salep. Quiithu. Hviit Uuvendel.

Rötterjie äro hopkmppade. Bladen bredt

lansettlika. BJomläppen 3:flikig, den med-

lersta något längre och trubbig. Sporren af-

lång, inkrökt.

'Linn, Fl. Su. p. 314. (Satyrium albiduni)It. Scan. p. i55. Cl. ao. Gyn-
AHBRiA. Diandria. — Liljebl. Sv. Fl. a 337. (Satyrium) Kl. 10. TvÄ-

TTDIGE. tnqTinnade. — Swartz i K. Vet. Akad. H. 1800. s. 207. —
Schrad. Journ. f. d. Bot. 1805. (Orchis albida Gynandr. Monaudria). —
fJ^ehlenO. Fl. Lapp. p. ai6,

HABENARIA viridis Brown,
Grön Salep. Guds Hand. Grön Uuvendel.

Rötterne äro iingerlikt delte. Bladefi aflånga.

Blommorna nästan tillslutna. Blomläppen
jemnbred, i ändan tretandad.

Linn.' Fl. Su. p. 313 (Satyrium viride). — Lil/ehl, Sr. Fl. s. a?/. (Sa-

tyrium;. — Swartz 1. c. (Orchis viridis). — U^ahlenb. Fl. Lapp. p. ai6*

under ett från Orchis särskilt slägtnamn vaga vi här

anföra tvenne inhemske Orkider, hvilkn som sådane be-
traktade, säkert förtjena sin plats. När Orchis bifoUa
(N:o 3i4-) infördes i Svensk Botanik, voro än de Generi-
ska kännemärken som tiJlkomma flere af denna familjens
slägter obestämde. Äfven nämde art upptogs under sitt

gamla namn, ehuru så väl den som desse, jemte flera

efter närvarande åsigter böra tiil detta slägte föras, hvars
namn Willdenow först användt, faslän blott för en enda
art: (Orchis Habenaria L.)

Det väsendtJiga kännemärket består deri^ att Han-
knappens am-uxna mm äro åtshilda , samt ttvardera Fol-
lenmassans fot fästad framtill vid h^ar sin hort el som
är ohetucht. Hos de verkliga Orkis-arterne deremot, äro
på begge pollenmsssorna, hvarderas fot fästad på sin Kör.
tel, och dermed inneslutna uli ett och samma strutlika
utskott af märket (in uno eodemque processu cuculliformi
stigmatis).

Denna åtskillnad har den berömde Rob. Brown *) först
utstakat, och vi ense icke orimligt att antaga den, då
särskiljandet af den stora mängden arttr, hoplörde under
Orchis slägtnamn , tyckes gilla en ny, om äfven något
konstig, slägikarakier.

•) J Prodrom. Florae Not. Hollandise.
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HABENARIA ALBIDA Och VIRIDIS.

Bäde den kvita och gröna här beskiifna arten, räk-
nade v. Linné , och nästan alla författare (utom v. Haller)
efter honom ända till år i8oo, till det så kallade Saty-

rinm, men som vid nogare granskning befunnits utgöra
arter, hörande till flera genera, hvilka hädanefter före-

komma. Således först:

Hvit Salep, ehuru visst icke en allmän vext, flnne»

dock flerestädes inom Riket. I Skåne är den längesedan
anmärkt och sedermera äfven i Halland, VestergöUand
och Småland, och ändtligen upptäcktes den äfven af Dr.
TVahlenberg inom Lappmarkens gränser vid Waranger-fjord.
Rötterne äro nästan parvis eller hngerlikt hopknippade>
trinda och spetsade, köttiga och släta, Örtstjelken är qvar-

ters läng och besatt med mer och mindre breda, lansetc-

lika , lifligt gröna, släta blad; de understa nog trubbiga^

Axet är tätt och mångblommigt. Blomskärmarne af frukt-

ämnets längd, samt blommorna små, faalföppna och hvit-

aktiga. De inre blombladen äro ljusare gröna, äfven sonx

blomläppen, hvilken är 5:flikig : den medlersta fliken nå-j

got längre och trubbig. Sporren inunder är hälften kor-

tare än läppen, något inböjd, aflång, men icke 2:knölig

(skrotlik).

Grön Salep ar mindre sällsam, och vexer på något
fuktiga skogsängar, och i synnerhet nära fjälltrakterna

ymnigt , äfven som i sjeifva fjällen på gräsvuxna ställen.'

Rötterne äro oordentligt handdelte. Örtstjelken af den
förres höjd och förhållande, men bladen äro bredare,
c. ala, trubbiga, mörkgröna, de öfre likväl smala och
spetsigare. Blomaxets skärmar äro längre än blommorna,
iivilka hafva en grön, något i brunt stötande färg. Blom-
bladen sluta merendels tätt tillhopa i toppen, men läppen
är utanför hängande, mest jemnbred ,

gulgrön, framtill

5:klufven eller rättare 5:t8ndad. Den medlersta tanden
är kortast. Sporren liknar en liten rund pung, underst

vid läppens fäste.

Desse arter visa sig hvar på sitt ställe omkring mid-
sommaren då de börja blomma. Dtn förstnämnde röjer

en lika lukt som bifnlia, men angenämare. De afartef

af båda slagen som vexa i fjälltrakltrne, vi^ia sig något
olikd : den hvita tår där ett mindre tätt och kortare ax;

blommorna bli något större, blombladen hvassare och

Iiviiare, samt läppen gul och flikärne lika stora, Den
gröna får ock större, och till färgen rodlettare blommor.

Xab, — Fig I Habenaria albida i nat storlek. —
a. b. blommor särskilta , den ena utbredd; större gjorde,

— c. slägtdelarne (hanknappen med pistillen förenad) och
blomläppen.

Fig. 2. Habenaria viridis i nat. storlek. — a. en

blomma naturligt sluten. — b. en vidöppnad. — c. slägt-

delarne samt läppen.
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AIRA CARYOPHYLLEA.
NfGLIK • TÅTEL.

Blomvippaii är 5:delr, utspärrad, med åtskilda

blommor. Begge Blomstren äro fastsittande,

och dessas snörp med led miJtpå och fästadt

på ryggen af yttre blomskalet. Bladen äro

nä.stan trådsmala.

I.mn. Spec. p1. p 5?. Cl. 3- TnrANDRiA- Digynla. — t/^/yVA/. S*.

Fl. s. 4g. Kl. 3. Tbemänmngar. aqvina. — Retz. Fl. Scand. pr. p. ai>

AIRA PRiECOX.

VÅR - TÅ TEL.

Blomvippan nästan som ett ax hopdragen.

Blomstren och snärpen som hos den iöre»

gående. Bladbaljorna äro kantiga.

lijn«. Fl. Su. p. a5. — Liljebl. Sv. Fl. s. 4<j- - «'''' P'- rpf""- »- 34»

X. astän desse Tåtel arter må för deras litenhet synas min-

dre berättigade till ekonomens uppmärksamhet än Tägt-

Tåieln (N:o xbz), fordrar en full kännedom «f våra in-

födda Gräs och Vtxi arter äTven deras anmälan. Såsom

b-gge små, anföras de här jumte hvarandra. De höra

icke egentligen till Rikets öfre Provinser, utan till de

Sydligare, och den förstnämnde var också af Förfaltaren till

Flora Suecica icke ännu såsom inhemsk erkänd.

Denna, eller Ne^lilvTåteln (så kallad möjligtvis för

de små Neglikbladli^?» grästorfvor den bildar) skulle sna-

rast kunna både till färg och utseende liknas vid Krus Tå-

teln (Aira flexuosa), men är flere gånger mindre. Rotell

är liten och fintrådig, derofvan strået grenar sig något

och blir ungefär \ qvarter högt, trindt och blwdigt. Rot-

bladen borttorka gemenligen, de öfre omge siråfH med
litet svällda och strimmiga ba jor, hvilkas bladijäll äro lan-

settlika. Blomvippan är ibland 4:delt och gtenig , samt

grenatne tredelte oih släta. Blommorna små och spärr ide

af blek purpur och silfverfärg snmt glänsande. Blomfoder-

sl&aieQ äro af lika storlek;, bakpå strälya;> hviiriaum d<p
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becgp blomstren sitta oskaftade med några fina hår vid

bftst^n. Derfls yttre skal äro lörsedde bakpå, nedom mid-

ten , med ett hårfint rakt snärp med led ; och längre än

blomfodret.

Vår Tåteln åter får vanligast 2 5 tum långa strån
,

helt släta och blekgröna. Bladen vid roten äro hårsmala

och vissna snart; de på sijelken hafva något utsvällda bal-

jor, liksom kantiga af utstående nerver. Bifldfjället är

trubbigt. Blömvippan enkel och lik ett spridt ax, rak

och knappt tumslång. De hvita, gröna, glänsande blom-

morna sitta uppräta med likstora blomfoder skal som om-
fatta de 2 sittande blomstren, nästan lika höga med dem,

samt försedda med likadana snärp på de yttre skalen,

»om den föregående arten.

Desse Tåtel-arter äro annuele och välja den torra

sandiga jordmånen för sin trefnad. — Begge visa sig tidigt,

och blomma midtpå sommaren, då den första, som är

mycket sällsammare men säkert också i Riket funnen, ge-

nom lin fina delning och silfverglans särdeles utmärker sig.

Den obetydliga storleken octi ringa gräsrikhet och

mindre must lofva ingen nytta såsom foderämne af dessa

grässlag. Också stå de merendels orörde af kreaturen.

Tab. Fig. I. ^ira caryophyllea. — Fig. 2. /4ira prce-

cox. — a. en blomma, förstorad. — b. de inre blomska-

l&m, med sitt snärp på yttre skalet.
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GYROPHORA erosa Ach.

SlK.T - L A.F.

Sköldbladig, svartagtig, skrynklig, mot kanten

^ inskuren och småflikig, såsom en sikt genom-

bruten, inunder gråaktig och fintrådig.

Achar. Lichenogr. Unir. p. aa4. — Synops. Lirb. p. 68. K. Vet. AkaJ.

Hindl. 1794 p. 87. T. II. f. I. a— f. — Pmdr. Lichen Sv. p. i45- —
Alethod. Licli. p. io3. — Vf^eb Spicil. aSg. i^Lichen erosus) — Swarts

Act. Ups. V. — Retz- prod Fl. Scand. (L. crib^llum). — Lil/ebt Sr. Fl.

•• 453 (Lichen »rosus. A. cribellum). — P7^estring i K. V^t. Ak. Handh

»793. s. 4j. ^.Lichen. reiicularis). ~ Ehrt. Cr. exsicc. (L. corrosusj.

GYROPHORA hyperborea Jen.

Yfvfr- Laf.

Sköldbladig, ojemnt inskuren och flikig, ofvanpl

svartbrun med skroHiga upphöjningar; inun-

der slät, svart och något gropig.

Achar. Lichenogr Unir. p. aaS. — Synops. Lich. p. 66. K. Ver. Akad.

Handl 1794 p 89- Tab. 11 f. a. — Merhod Lich. p. 104. — Prodr Lich.

Sv p. 146. (Lichen hy perboreus) — Hnfftn pl Lich Tab. 71 (Uinbilicaria

fcyperboreaV — l^ettring i K. V. A Hand'. 1795. s- 45» iLichen erosus)»

«p- IVahlenb. fl. Lapp (Gyromium hyperboreuin).

X nästforpgående Tomens sista häfte nr i allmänhet taladt

om Sköldlalvflrnes skepnad, form och natur; här iöresiäl-

]as åter tvenne, hvilka, ehura de närma sig lill hvarandraj

iro ganska åtskilde.

6iht Lafveti förekommer på flata , knappt sluttande

bergssidor orh blef först utskild af >warcz på berg i

Åländska Skärgården. Den är likväl sedennera olla lun-

nen pä andra ställen ymnigt, t. ex. på Kålmårdsber^en
i Östergötland Hela bl»! tet , som har mert-ndels en or-

dentlig rund form, är ofvanf)å .slätt och svart, ^saint be-

strödt med en myckenhet ganska små, rundade, rriäng-

falliide, trubbiga svflrlskinande fiölästt-n (apothe« i« , tricap).

På undre sidan faller färgen mer i gråit, är där näg >t

ojemn, ebu'U slät, men bes«u mt-d spridda korta fibrilier.

Kanten rundt omkring är trasigt naggad, eller ojenmt J^likig

fmÅtflindfld. Di^tsutpm är hvia bladet; till siöire dtien^
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liksom en sikt vackert genombruten med «må olikforroigt

hål, som ger den utseende af hvad fordom kallades filt-

grans arbete. Lafvens substans är något styf, men tunn,

skör, inuti gråagtig, och af mörkgrön färg å ömse sidor

då den blir fuktig. 1 storleken erhåller den från x—-ig

tums tverlinie.

Den andra eller Yfver-Lafven , har lika, fastän något

oordentligare rundad, form, och mycket ojemn flikig kant,

slarfvig och naggad. Ofvanpå är den svartbrun , nästan

alldeles betäckt med små, vårtlika upphöjningar, som gö-

ra honom skroflig eller skrynkig, och desse äro merendels

ljusare eller gråbruna. På undre sidan är den svartare

och slät, utan minsta tecken till fibriller; ibland är den

likväl brun och ojemn af de små groparne gent emot upp-

höjningarne å öfre sidan. Med synglaset betraktad, befin-

nes ock ytan bestå af små upphöjda prickar, hvilket äfvea

bör förstås om SiTitlafven och fiere af slägiingarne som

framdeles förekomma. De på öfre ytan strödda fröfästen

äro merendels aHånga och icke så månglållade som pl

den förra, men mer glänsande. Lafven år till sitt väsende

tunn, läderlik men skör, inuti svart då den brytes, och

grönskar temligen när han blötes. Den fås ända till 2 tum

i dieraetren.

Denne arten är icke sä allmän, men träffas i bergs-

trakter, på öppna, flata klippor, särdeles i Fjäll-Orterne ,

men äfven derifrän aflägse, såsom på Kålmården, i säll-

skap med flera sina fränder.

Begge desse Lafvar finnas året om på nämnde ställen.

Vid de försök som K. F. Lifmedicus Westring äfven med

dem anställt, har den första icke visat något rödt färg-

ämne, så vanligt eljest hos Nafvel Lafvarne, men väl ett

mörkbrunt, som dock icke meddelas åt ylle under dige-

stionen,' men lättare åt silke. Det förra fick emedlertid

omsider en carmelit färg, som tål kokning med tvål. Sil-

ket åter erhöll en Ventre-de biche med glans, äfvensom

en stark carmelit. Yfverlafven röjer deremot ett violet

färgämne vid vanlig digestion ; likväl fela ännu vidare för-

sök i afseende på dess användande.

Tab. — Fig. I. SiMafveriy ofvnnpå, i nat. storlek. —
b. inunder. — c. ett stycke förstoradt. — d. e. f. fröred-

ningsdelar. — Fig. 2. Yfverlafven, ofvanpå sedd i nai. st.

b. en flik, större gjord. — c. d. e. f. frönidningsdelats
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HYDNUM IMBRICATUM.
Fjälug Tagcsvamp.

liattnn är kötrig, naflaJ, rödbrun och fullsatt

med uppstående tjocka, mörkare fjäll. Tag-

gnriie äro hvitaktige.

Linn Fl. Su p. 454 1 0.4 C n t pt o c A mi a Funei- — Lil/ehl. St.

Fl. s. 45^ Kl. 16 Lönn GIFTE Svanr.ar — Persoon. Syn Fun{,'i. p. 554»

— Sclurff, Fungi t. 140. (,H. cervinumj. — Retz. Fl. oecon. s. 3i4.

JLlland Tag^sv«mp slägtits flrter , hvnraf öfver 20 äro in-

JänHske, 0(.h hv«rs [iulvudk..r«kier fön korDnif r N:o 49*»

är den t'jälli.i:n en »f de utmärkiasie. Den rnknas till

dfn törsta afd^lnin^en, eller de S'>m ä^n rund hatt, på

Cfnirai tot siitsnie A »lenna nr^n är foten tät, f«st ,

tråiiig i yr«ti . smutsigt Itvii och nu d ålnrt n s undi^m nå-

got fi^iliig; blir af ett par tums höjd . <k I) al fingrets tjoik-

lek. Otvantill uividg<ir han sig i en sfor, rund hatt, af

a— 5 tuin« tveriinie, ihlnnd något n'iiiiy(kt i niidtt^n c.f-

vanpä, blir my< ket invikt i kanten, .srtuit i bö'jan nästan

aT lika tärg snm fot»n, nu n dessutom betäckt med laliika

Upjislånde, ijocka , brunflgiig;i i\^[\ , som sniåningorn

niöikna, hårdna 01 h kivfva .»ig Undre sidan äi bf-sait

n>ed filaligH, rylin-iriska o< h sp( tsacit , i~2 linier liingH,

i törst, ne hvits, st dan giåbiå oth slutligen rödbruna ud-

dar eller piggar.

Svamprn förekommer än pnsam, än fl^^ckvis , 2— .5

tillsanunans och iräffrts mest i stora Bntrskogar, t. ex. i

Norrland, pä sjeltva jordtn biand gräs och barr, mtren
dels mot hösten, i beju.mber upp.skjutande. Den är af

längre varagtighel och synes i aiimanliet under vexteii ej

särdeles uis«tt för niasknr eller larver.

Uti Iialien biukas denne art nog allmänt såsom ätJig

fiamt anses välsmakande och alldeles i< k« farlig att lörtäias.

Thb. — Svampen i mindre storlek , och densaium»
i tu skuren.
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SALIX VERSIFOLIA Wah LEN i,

Snedspetsad Pil.

Bladen äro aflånga snedspetsade, helbräddade

och finhdriga. Fröredniugens hängen äro ne-

danlill med smala, nästan laiisettlika blad för-

sedda. Friiktämnpjia äro korlökaftade och hn-

håriga med föilängdt stift.

IVahlenh. Fl. Lapp. p. a/i- (Cl. aa Dioecia.) DianJiia.

-1 ill ersättuing för den mångfald af trädslag, som trakten

under sydligare polhöjder företer, liflr det högre Norden

fått eit stort antal af arter tillli6r«nde Pilslägtet, som dess-

utom genom nästan otaliga art-förändringar hvarken efter-

gifver eller ens öfverträi^as af något annat slägte bland de

vilda träden i Vextrikct. Det fordras således möda, lång

forskning i arternas hembygd och mycken varsamhet att

bestånuTia dtj verkliga, och urskilja gränserna och öfvergan-

garna de förmenta emellan. Dr JVahlenberg , hvais lyck-

liga försök häri äro väl kända, upptäckte först denna sjied-

spetsade pilen, eller, kanske rättare, Videarten uii Umeå
Lappmark, icke långt från Lycksele kyrka^ i ett närs der-

jemle beläget träsk, eller Suddiksmyran, der den i större

mängd förekom, älven i sällskap med Salix limosa och wyr-

tillvides , al hvilka Upptäckaren föreställde sig så mycken
blandad likhet, att snart anse denna för oäkta afkomling

af båia Vi finna den emedlertid äga så goda känne-

tecken, att alltid förtjena sitt eget rurn. Det ai en buske,

som väl har mycket af den myrtenbladigps utseende, men
vexer något högre. Bladens textur och rundning iniräfff;r

ock med den nyssnämnde, men utan anlag till dess hjert»

form vid buspn eller trnbbighet i ändan. De blifva iveitora

vid b«sen förlängde och få en lansett lik form samt spetsa

sig i toppen och blifva där liksom sammsn^ikte och sneda.

En lika utmärkt åtskillnad erbjuda ock artens blomhängen,

emedan deras skaft äro med smärre och nästan lansetilika

blad besatta. Den undra ytan betäckes m<ed ett fint, grå-

hvitt, g'änsande ludd, som på visst sätt närmar den till S.

limosa. Men detta lu-id finnes stundom ganska sparsamt

på äldre eller gamla blad. De på honans hängen befintliga
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fruktämnen äro både på fot sittande och finhåriga, egen-

skaper hvilka ock skilja åen snedspetsade från myrtilloides.

Dock biifva de mognande kapslerne äfven slutligen bara.

Honbuskens blomhängen äro mest af en tums längd,

och fjällen äro äfvensom hvart fruktämne finhåriga. Stiften

dela sig tvådubbelt mot ändan. Hanens blomhängen äro (åt-

minstone de vi sett) kortare och nästan ovala. I hvar och

en blomma finnas 2 ståndare.

Tab. En gren af en honbuske i nat. storlek med blom-

ma och gammal frukt. —a. ett hänge med hanblommor af

en annan buske (af ett Schweiziskt exemplar.) — b. en

blomma särskilt uttagen och törstorad. — c. en honblom-

ma mycket förstorad, — d. kapseln mognad och öppnad ;

i nat. st. — e. en dylik med vidhängande frö och dun; för-

storad.
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EPIPOGIUM APHYLLUM SWAKTZ.

Bladlös Epipog.

Hela örtståndet är utan blad. B/omstäjigeln är

försedd med baljor och i toppen med några

få hängande blommor, hvarå läppen är 3:flikig

och concav, och sporren oval, uppåt vettande.

Gmelin. Fl. Slb. I. p. la. t. i. — Swartz Summ. Vegetab. Scand. —
(Cl. 20. Gynandp. lA Monamhla). — LiVin.Spec pl. (Satyriiim Epipogium).

.— Hoffni. phyt. Blätt a. 110. Tab. — Nov. Act. Ups. 6. p. 80. (Limodo-

rum Epipogium).

Ii)hnd den icke så ringa mängd vextalster, som af Orchid-

familjen pryda Svenska Flora, får äfven denna nu räknas,

sedan den, nästan oförmodligen, blitvit under den förflut-

na sommaren funnen nära Femsjö i Småland af Mag. Doc.

E. Fries, så väl känd för sina rikhaltiga forskningar i Sven-

ska Mycologien. Redan längre tillbaka ansåg Auktorn till

Flora Sibirica denna vexiprodukt såsom typus till ett eget

slägte. Von Linné åter, som i synnerhet fastade uppmärk-

samheten på Orchidernas utskott eller sporrar hos blom-

kronan, behöll den i det slägte han benämnde Safyiium,

och de flcste Botanister hafva, utan vidare pröfning, följt

honom, utom Haller, som från köndelarnas bildning, i vår

tanke, gjorde ett bättre försök att sinsemellan para de ar-

ter, som kommu under hans betraktande. Således, utan af-

seende på någon annan del af blomman, fördes den närva-

rande till slägtet Epipnctis. — Den karakter som vi nn vå-

ga anföra såsom egen för densamma, tordp likväl rättvisa

bibehållandet af Gmehns antagna namn. En Shladig blom-

hrona som är upp- ock Tiedvänd, ined treflihig och concav

hlomlapp samt oval och utsvälld sporre. KÖnstödet (colit-

mna) är långt, urgröpt i toppen, hvarå hanknoppen är
baJitill fästad lihsom ett lock, hvilket a^aller. Pollen-

massan består af kantiga och spänstigt hophängande
gryn. Formen af könJelarne visar här tydligen skillnaden
irån det fordna iSatyrium , och frömjölets olikhet (non ce-

raceum) från Limoäora, till hvilka den blifvit sednast för-

slagsvis iörd. ~ Hr Browns anmärkning vid slägtet Gastro-
dia, i dess Prodr. Fi. N. Höll., ger ock förnyad siyrka åt

varelsen af äfven Epipogii, i det han bestämmer en sär-
skilt afdelning för 0.rchider.na, från den grofgryniga figuren
af Pollen och förlängda Könslödet som begge siägierne äga.
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Epipogium har en grenig, köttig rot, hopgyttrad, meÄ
i ändorne utbredd och hvitagtig. Ingen örtstam finnes, u-
tan flere blomstänglar uppkomma tillika, nedtill utsvällde^
löklike, ofvantill trinde, odelte, saftige, ofta ihålige, om.
gifne med hinnagtiga, trubbiga, genomskinliga baljor, Blom-
morna sitta öfverst i toppen, på korta skaft, hängande, och
under hvarje ett litet ovalt, hvitt, genomskinligt bolster.-
Hvar blomma, som är något stor samt upp- och nedvänd,
har 5 smala kronblad, af hviJka de 2 inre äro något bre-
dare ^ men alla vidöppna samt nedåt och framåt stående,
blekgula, med några blekt purpurröda punkter beströdde
midtpä och i kanten. Blomläppen är treflikig, förenad med
sporren, som är egglik och utsvälld, och begge vetta upp.
åt. Den medlersta fliken är hjerilik, hvass och concav, samt
strimmig af från spetsen till sporrens mynning gående ble-

ka purpurränder. De på sidorna 2 ovala flikarne af läppen
stå uppräta. Könstödet vetter nedåt, efter blommans ställ-

ning, half-cyiindriskt och öfverst urgröpt, å hvilket ställe

frömjölets begge utmärkt grofgryniga massor med hvar sin

trådlika fot försedda, ligga gömda under ett rörligt, bak,
till lästadt, men omsider affallande binnagtigt lock (det är,

sjelfva hanknappen). På främre sidan af den där platta cy-

lindern är nedtill en glänsande upphöjning (framför spor-;

r^ns öppning), som är märket.

Så förhåller sig denna intressanta vext i blomma. Fruk-

ten liknar familjens — en kapsel med tre rum m. m.

Naturligaste vextstället är i skuggrika skogstrakter, där

mycket löf nedfalla och multna , och ifrån yttre utseendet

och rötternas skapnad torde man med skäl tillegna den

€H parasitisk natur. Må hända skall den framdeles på fle-

ra ställen upptäckas, ehuru den, i anseende till sin snar-

likhet med bleknande vextdelar, eljest lätt undansmyger

sig forskarens blickar.

Tab. Hela vexten i naturlig storlek. — a. Köndelarne

med stödet, förstorade — b Desamma, mera förstorade,

dera hanknappen är upplyflad, fästad bak, och framtill hål-

len af Pollenmassornas trådar. * Märket vid basen. — Knap-

pen sedd underifrån, med begge Pollen-massorna med de-

ras trådar — d. En enda såd«n särskilt — Båda mycket för-

storade. — e Blomläppen särskilt, nemligen dess medler-

sta ael, något föl storad.





J/3.

^ s y
i-«v«/^«,W„. ,^



5i3.

KOENIGIA ISLANDICA.

KÖNIGS-ÖRT.

Stipler omfatta grenarne liksom slidor mellan

bladen, som aro alternerande och ovala; de

fyra öfversta i krans sittande under blomfloc-

ken i toppen.

Linn. Mänt. I. p. 55. - Spec pl. ed, mihl. 1. p. 49". Cl. Tri-

ANDRiA Trigyiiia. — Rouböll i K6benhavnske Selskdb. Skrivter d. lo. 5.

428: T. I. JN:o I. — Retz. prodr. Fl. Scand.

Icke endast funnen vid Varanger fjord och Vardö strän-

der i Norrige utan pä andra stallen inom Finmarkens grän-

ser, så väl på Ijniiet som nära hafjstranden, har denna lilla

Islands vext bliivit tillerkänd en plais i Skar. ainaviens Flora;

den är nu äfven under loppet af fjolåret upptäckt inora

Sveriges gamla råmärke, i trakten af fjällen Vassia ,
Muo-

rates kopp och Karanes, 4 ä 5 mil V. från Qvikkjokk, i

källdia^ btrtnd mossa samt pä sandbäddar nära fjällbäckar

af Comminist. i Qvikkjokk, Mag. Lcestadius, som ökat

sina iöitjenster såsom Lärare i öcknen, genom det nit hvar-

med han flätar nya blommor i den Lappska örtkraDsen.

Örten, som här föreställes, uppkommer från en enkel

trådsmal rot, och får oftast icke mer än tumslång stjelk, som
är saftig och purpurröd, med alternerande, korta grenar

ur bladvecken. Bladen äro nästan utan skaft, rundt ovala,

eller upp och nedvändt egglika, helbraddade och något

saftiga; de nedersta motsiitande, de medlersfa alternerande

och de öfversta 4 5 liksom i krans, mest olika stora. Stip-

ler sitta ensame mellan bladen och <inifatts grenarne, som
öppna slidor, hinnagiiga och bortfalla icke. Blommorna ä-

ro ganska små, mycket k:.rlstjelkade , i flock förenade i

midten af topf)bladen och af dem omgifna. Knappt märk-
bara liinnaktigH fjäll äro strödda mellan blommorna, hvil-

ka, hvar och en, b^stå af ett enkelt blomfoder, delndt i

3 öppna hvita flikar. Blomkronan saknas alldeles. Slånr'ar-

ne äro kortare än blomfodret. Pistillen har ett ovall frukt-

ämne utan stift, men vanligast 5, någon gång blott z run-

da märktn, som under synglaset äro liksom ludna och pur-

purfärgade. Frukten, stor som ett ^itet senapslrö, är oval

samt upp- och neduU korl spetsad, och qvarsittej: iftor»
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Momfodret. Den får vanligen namn af bart fro; men som
des,s yttro hinna eller skal kan frånskiljas, torde den böra

kallas Hudfrukt (Fruetus utricularls).

Slägikarakteren består just i dessa nu anförda kännes-

tecken ; och stiplernes närvaro och form gör icke valet tve-

kande om den naturliga ordningen, som hos v. Linné är

de så kallade Vaginales , och hos Jussieu Versicarice.

Det var den berömde Botanisten 7. G. König, som
under sin resa på Island 1766 först upptäckte den på låg-

ländta, tidtals öfverHödade ställen; och det var von Linné,

sorå. Upptäckaren till ära, tillade slägtet hans namn.

Texten är för liten, för att deraf kunna väntas någon

särdeles nytta; men den bevarar emedlertid namnet af den

ilitigaste Örtforskare, som vid stränderna af Ganges och i

Hindostans bergstrakter omsider ofirade sitt lif för vetten-

skapen,

Tab. — A. Vexten i naturlig storlek, bioramande el-

ler fruktbärande. — B. densamma större gjord. — a. En
blomma i naturlig ställning. — b. en dylik öppnad. — c,

en ståndare. — d. frukten i n. st. — f. densamma försto-

rad. — g. på tveren afskuren, visar fröet med grodden.

—

h. fröet på längden tuskurit, att visa groddens Våge, — i.

groddens hjertblad (de 3 sista efter Gcurtner)^





J/4

A. .f /.«.r..^

fw a/Mu



5i4.

CONVOLVULUS sepium.

Skogsvinda. Shogshinda. For Fnies Scerh.

Bladen äro pillika och hvassa, baktill tvertrub-

biga. Blomskaften enkla, fyrkantiga och en-

blommiga. BloTnshärmame hjertlike, hvassa,

längre än blorafodret.

Linn. Fl. Su. p. 65, Cl. T. Pentanphta. Monegynia. — Liljehl' St.

Fl. s. 95' K.1' 5- Fe MM ANN Enqvinn. — Retz. Fl. oecon. s. i85»

D.enna arten är mycket mindre allmän än den som förut

(N:o i34) blifvit anförd, helst den träffas sällan utom i Bo-

hus skären, samt i Skåne och Blekinge, hvarest den innäst-

lar sig i trädgårdshäckar, vid gärdesgårdar och dylika stäl-

len. Roten perennerar och kryper ganska långt under jor-

den, och uppskjuter äfven sedan den blifvit i bitar styckad.

Stjelkarne, som årligen uppkomma, slingra sig kring när-

stående träd och andra föremål till 4—5 alnars höjd, och

blifva ofta röda. Bladen äro med långa skaft försedda,

hjertformigt pillika och hvass-spetsade, men de begge bak-

re loberne mycket tvertrubbige, så a>t bladen synas nästan

triangelformiga. l*å ytan äro de släta och lifligt gröna, men
mot den vågiga kanten brunagtiga. Blomskaften sitta en-

sama gent emot bladen, länga, fyrkantiga och enbiommiga.
Blommorna äro stora, klocklika, och deras blomfoder fem-
klufvet samt omfattadt af 2 stora, aflånga, spetsiga, meren-
dels brunagtiga blomskärmar. Blomkronans bräm är af en
half tums diameter, tiefålligt, hvitt och emot midten blek-

gult. På somliga ställen har man sett det med blek pur-
purfärg (Flora Batava), eller crnmoisiröd (Bot<m. Mag. N:o
732). Ständarnes aniherer äro pillika, och pistillen ändas
med 2 klotrunda märken. Frukten blir ock nästan klotrund,
lik en stor ärt, omgifven af det vissnade blomfodiet, och
hyser inom 2 halfva rum *), i hvardera ett par något kan-
tiga frön.

•) Detta har gJfWt den berömde Författaren af Prodr. Fl. Nov. Höll. an-
ledning att föra, i nämnde Verk p. 485, Couvo/v. sepium till ett nytt
slägte — Calystegia, hvars karakter bör bestå hufvudsakligen i stig-
mata : globosa och Capsula semibilocularis , siib ^ sperma, hvar-
emot hos de sanna Convohali stigmata äro 2 filiformia och Gaps. a
—Slocularis. Pursh i Fl. Amer, sepr. har ock följt honom häri; — men
som Calystegia synes oss, vid betraktande gf flera omständif^heter

,

alltför artificie.t
, så behålla yi tills vidare var C. sepium orubb"ad. Ef-

ter Hr Broyyns uppgift sUw ock C. repensl.. vara en och samma art.
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CONVOLVULUS SEPIUM.

Hvad som redan blifvit anmärkt om Akennndans oar-

ter såsom ogräs, kan äfven till denna lämpas med större

skäl, emedan den är värre krypande; och som den vexer

hög och grof på stjelken, så blir den så mycket mer besvä-

rande för häckar där den inrotar sig. I humlegårdar är den

ock en obehaglig gäst, och kan med stor möda utödas.

Hästar, lår och getter förtära sjelfva bladståndet (Pan Suec.)

och svinen sägas begärligt upp böka rötterna (Haller), som

äga en söt smak, men som efteråt kännes beskagtig. En

art skogsmöss skola också, enligt Dambourney, föda sig af

rötterne, insamlade till vinterkost sedan de afbitit dem i z

tums länga stycken. Troligen erfara icke djuren den pur-

gerande egenskap, som blifvit vextens mjölksaft tillerkänd,

och hvilken således visar naturen af frändskapen med Ja-

lapa roten (Convolvulus Jalapa), Scammonium (Conv. Scam-

monia) och andra arter af samma slägle (t. es. Conv. bra-

siliensis, Pes capras etc ), hvilka i mer och mindre grad ä-

ga iika egenskaper.

Tab. Delar »f vexten blommande i nat. st. — Si blom-

fodiet, nästan i nat. st. ~ b. fortplantningsdelarne, förstor.

_ c. frukten omgifven af blomfodret. — d. frukikapseln

för sig sj:^lf, i nat. st. — e. ett frö, något förstoradt.
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SCHOENUS NIGRICANS.

K N A P P • A G.

Strået är trindt och bart med eggrundt Ax,

Småaxen äro i flock förenade. Svepet är

tvåbladigt; det yttre syllikt och längre än

småaxen.

LiVm. Fl. Sii. p. 14. Gottl. res.s. a34- Cl. 3. Tni andri A Monogynia.

—. Liljebl. Sr. Fl. a. 13. Kl. 3. Tremän k. En(ivinn.

/iDsIägtet, som hör till familjen Calamarice (qvastgräsen),

ä^er såsom gemensam karakter: ett blomfoder bestående af

enshaliv.a a^nar i små jlochar eller ax , fjälhis sittande,

de inre burdie,a, de yttre torna och mindre. Ingen blom-

krona. Fruet ur en enriurunig nöt. Af detta slägte är re-

dan Tak-agen (S. mariscus, N:o 276) beskrifven Med den-

na delar den närvarande lika ort och vextstalle, eller i de

djupa myrorna på Gottland, utom hvilken ö Knapp ögen,

så vidt bekant är, inom Riket icke lär finnas.

Knapp agpn har en perennerande tradig rot, som till-

skapar en tulva af 1— 2 qvarters länga siyfva strån, som
äro trinda, släta, fsstäji strimmiga och utan leder, olvantill

bara, men nedtill med mörkbruna strimmiga baljor försed-

da. Bladen blifva stundom längre än strået, uppräta , myc-

ket smala, en del ränlade, andra 5kantiga, åtminstone mot
ändarne. De inre baljorna äro hopklämda och hinnaytiga

i kanten. Småaxen från 5 — 10, äro lansettlika , mörkbruna,
3 l\\i\on\xm^?i och utgöra tillhopa i toppen af strået ett

rundt knippe, omfattadt a£ ett tvåbladigt svepe, h\ arå det

inre bladet är mindre och urnjnpit, men med kort spets.

Det yttre större, bladigt, i ändan trekentigt och längre än
hela knippet. Agnaine på småaxen äro 6 7, hvassa, köla-

de, bruna med blekare kant; för öfrigt släta. Blomningen
sktr i juli och Aug. Antalet af siåndarne varierar 2 5, ofh
pistillen, utan hår (selas) vid basen, delar sig i toppen uii

3 hårfina märken. Fröet är en liten rundt trekantig, slät,

glänsande hsit nöt, liksom frukten på Sterifruvex\en.

För någon särskilt nytta är denna Ag icke könd; dess

stelhet gör den icke heller tjenlig bland boskapsfodt-r. Där
den vexer och inrotar sig, bidrdger den till igenviillandet

af en djup och sidländt trakt.

Tab. Ett större och ett mindre siånd i nat. storlek.

—

a. svepet. — b. ett af småaxen. — c agnfästet till en dei

bart på etl småax. — d= fortplantningsdeiarne. — e. pistil-

len. — f. nöieu i nat. st. — g. förslorad.
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rUCUS BALTICUS.

gen hafva consiituerat sig till permanent, som granskning

at hundratals specimina har intygat.

Det som här kallas fruktknöiar, bar likhet med dea

hos Spharrococci Stachh. observerade frukt; de hafva der-

före erhållit delta namn, fastän frön icke ännu blifvit

deruti funna.

Denna arten varierar ganska mycket, så väl till stor-

Uli, då det finnes exemplar med löf från i —3 tums längd,

och af \ ända till \\ \\n. bredd, som äfven till nervens

synbarhet, då på en del individer den är ganska tydlig,

på andra åter, i synnerhet den smalaste varieteten, knappt

märklig.

Frukiknölarne sitta, som sades, allmännast i kanten;

men man finner på större och fullkomligen utbildade indi-

vider äfven i spetsarne af löfvet flere sådane tält hopgyt-

trade. Agardh.

Xab. — a. Baltisk Tång, i nat. storlek. — b. den

samma, förstorad. — c. en anförändring med mycket

smalt löf, i nat. storl. — d. ett stycke af ett sterilt löf,

förstoradt. — e. ett stycke med utbildade fruktknölar i

nat. st. — f. en del af samma, mycket förstoradt. — g.

en fruktknöl , särskilt.
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DIAPENSIA LAPPONicA.

Lapsk Polört.

Vexien är tofvig och perennerande. Bladen

äro spatelformige , släta och med nedböjde

kanter. Blomskaften enblommiga.

l.inn Fl. Svec. p. 169. FJ Lapp. p. 88- Cl. 5 Pentandbia Monog.

— Liljebl. Sv. Fl. s. 9a. Kl. 5- FemmXnningar Enqviiin. — Vrahlenb.

Fl. Lapp. p. 58.

O,m någon planta förtjänar namn af fjällvext, så är denna

utan tvifvel en af dem , då hon väl knappast någonsin stiger

ned till foten af fjällarna, utan, liksom af alla mest härdad

emot kölden och de skarpaste vindar, intag- r sin plats på

öppna, suöbetäckta heden eller höjderna, hvilka hon, alltid

Jika grönskande, pryder. Fon Linné, som först bestämde

dess slägte, då han besökte Lappmarkerna, ansåg den en-

samt tillhöra deras Flora. Man har likväl sedan funnit hen-

ne spridd uTver hela Norrska fjällryggen, ända nedom Jemt-

land, äfVen som på Norrska fjällen långs hela hafskusten,

ända till NordCap. Att också Grönland och Spitsbergen

äga den, är således icke underligt, och vi veta derjemte

med säkerhet att den är träffad i Norra Amerika på de så

kallade White Mountains, en sträcka af mest hela året vin-

terklädda fjäll, som genomlöpa provinsen New Hampshire*).

Polörtens hufvudrot, ehuru srrial och snarare mjuk än
traagtig, nedtränger djupt i den nästan halfkälade jorden.

Från dess öfra del uppstiga trinda grenar, hvilka i jordbiy-

Jiet utvidga sig i bladiga lufvor af den täthet, att de, fast-

än trampade, bthålla sin rundade form. Bladen, likasom

fjäll tätt öfver hvarandra sittande, äro jemnbredt allånga

eUer spatelformiga, med någut inböjd kant och glatt yta,

samt beständigt grönskande, en märkvärdig egenskap, då
rotens textur liknar den på en ört (herba). Bladens ryog.

nerf hyser inga spir^lkarl , och deras nätväfnad (cellulosa)

består, enligt D. lyahlenbcrgs rön, af bläsor, eller är lik-

som grynig (granulosa).

*) Prof. P<?rÄ vid CaTnbridge-Universitetet i Massachu«et har funnit den
där. Således har Purth infört den 1 sin Flora Amer. Sept. L pag. 147,
under namn af Diapensia ohtusifolta , till skillnad från en annan äf-
ven där befintlig f:rt,D. c«ne//o//a, hvi'ken Michaux til!;örene såsom
eget slägte bestämt under Pyxidanthera. Vi tro den likväl förljena
Tidare undersökning, i anseende lill knapparnes form.



DIAPENSIA LAPPONICA.

Under hela Juli månad är vexten i full blomma. Blom*
stjelkarne uppskjuta, en eller halfannan tum långa, midtur

bladtofvan, nästan alldeles bara och enblommiga. Blomfodret

består af 8 aflånga, trubbiga och släta blad, af hvilka dock

3 äro yttre och betäcKa de inre. Blomkronan, som är hvit,

äger en kort, vid pip, samt öppet bräm, deladt i 5 nästan

helrunda flikar. Hansträngarne äro fastade långs efter hela

pipen nedifrån bottnen, plattade, och enhvar försedd med
2 enrummiga, snedtsittande små knappar, synliga omkring

blommans mynning. Pistilkn, af ståndarnes längd, har ett

tjockt stift oeh ett 5knöligt märke. Frukten blir en kap-

sel, ofvan blomfodret, oval, hvass, trubbigt Skaniig med 3

rum och 3 valvler ntdtill sammanhängande och vid midten

försedde med mellanväggar , vid medelpunkten hopvexte

med stödet, men skiljas ofvantill derifrån då fröna mognat,

I hvart rum är dessutom ett särskilt fröfäste, anvuxit vid

kapselns axis, men inunder fritt från centralstödet och be-

täckt med frön som äro rundade och brunagtiga, men in-

uti hvita.

Af denna skapnad hos frukten har Dr Wahlenberg sa.-

ledes velat visa Dmpensias naturliga frändskap med den

Tvåhorniga örlfamiljen (Bicornesl, bland hvilka den utmär-

ker sig genom ett 5' .'idigt blomfoder med 5 dernnder sit-

tande lihformiga blai; en shänlijatlik blomkrona, vid kvar

s

pip slåndarne äro f.stade, samt en trerummig Jrökapseh

Härigenom är d«n hk a så skild i sexualsystemet från Are-

tia, Androsace och Frimula, af hvilka, deras Heste arter

bebo Ijällrpgionerne, liksom Polörten, som likväl, framför

alla, i följd af delarnas organisation, synes kräfva Botanis-

tens uppmärksamhet, om äfven andra, pä nytta syftande

och ännu okända egenskaper icke skulle hos henne upp-

täckas.

Tab. Ett stånd af Tolorten i nat. storlek. — a. Biora-

fodret — b. blomkronan utbredd, i nat. st. - c. en stån-

dare. - d. pistillen, begge först. - e. kapseln i nat. st.-

f. förstorad. - g. på tveren afskuren. - h. densamma med

öppna valvler, så att fröfästena synas. - i. sedd pa sidan,

sedan främre valvlen är borttagen. - k fröna i nat. st. --^

1. ett sådant på längden tuskurit med sin embryo^ - ^^

på tveren. — * en blad sedt inunder, först,
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ORCHIDIUM ^ion^^Ls. Stvjnrz.

Nor.DISK TOFFEL BLOMMA.

Har ett enda, ovalt ro tljlad, och en med baljor

försedd enblommig bloinstängel.

Suniin. ve^. Scand. — Cl. 20. Gynandria MoriaiiJria. — Linn. FJi

Sv. p. 319. — Fl. Lap|). p. 019. t. 12. f. 5. — Act. Ups. I740' p. aS. —
Liljebl. Sv. Fl. s 241. Kl. 10. Tvätydic£. — Smith. Spicil, bot. p. lO*

t II. 'Cypnpedium bulbosum). — G/nel. Fl. Sib. I. 7. t. 2. f, 5. — Rud-

leck- H.jir. p. 9,1, — Piudb. Camp. Elys. a. p. 209. f. 10. — Ejusd. Lapp*

96. — Sp. pl. fd. I4^illd. 4. p. ia5. — Swartz i Schrad. Journ. i8o5,

(Limudorum boreale). — Nova Act Ups. 6. p. 76. (Cymbldium boreale).

Salish in parad. Lond. t. S9- — Pursh Fl. anier. Septemir. a. p. Sga»

(Calypso boreaiis).

D,et är vä) ingen örtfamil] som visar så många olikheter

i bildning af blommans delar, som Orcliidernes, ehuru slägt-

skapen, vid iörsia anblicken, knappt kan misskännas. Me-
rendels hvarje trakt af jordklotet företer sina egna former
i dessas blommor. Så har t, ex. Södra Atrika sina Disce

,

IHplectra, Corycia é^c; TSlya Holland sina Pmsophylla, Ca-
ladeniiv och Pterostyles é^c Indierne Cymbidia, Limodora,
Epidendra och Dendrohia &c. Europa och Norra Amerika
dela Ordades och Hnbcnarice sins emellan. Att likväl des-

sa verldstrakter icke alldeles uteslutande äga sina, utan ty-

pen af en och annan stundom förekommer under vida af-

Jägse himmelsstrek , besannas äfven af den här föreställda

vexlen , fordom räknad till Cypripedii slägte, men må bil-

ligt anses utgöra siit eget. Knappt skulle man här förmoda
lika danade köndelar som hos Indiens Orchider, och detta,

i förening med andra egna skiljemärken, gifver full vigt åt

den karakter som skall anföras.

Delta under vårt ofvan antagna namn *) egna slägte
af Orchid familjt n, består af eti blomJirona med 5 utstående
bind, en säclifurniig läpp, försedd bahtill, men framåt, med
2 sporrar; ett breds-ingadt stift, hvarå märket sitter invid
hanknappen eller dess rörliga och affallande loch, hvar-
under pollenmassorna bilda 4 täta lameller. Det hör så-
ledes till Orchider af tredje afdeiningen; en egenskap som
i synnerhet tillkommer de varma ländernas alster af den-
na naturliga ordning.

O. Riidbenk d. ä. nämnde allraförst i Katalogen öfver
Upsala Trädgärd i685 denna sällsamma vext, under nnmn
af Orchis Lapponum , och den yngre Rudbeck gjorde det
äfven i sin Lapponia illustrata, sedan han under sii resa
till Lappland funnit den, ehuru stället blilvil ol ekant. ron
Li?mé var, oaktadt sin önskan, icke lika lycklig, men be-

•) Det af Pursth efter Salisbiiry upptagne eller Calypso, borde kanske
bibehåll-its , om ej Mr de Petit Thouars redaa längesedan för ets

Alnkanskt örtslägte användt samma benämning.
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ORCHIDIUM BOREALE.

gagnade RudbecJis teckning för sin Flora Lapponica. Han
iick den sedermera bekräftad genom exemplar samlade i

Ryssland, och genom Gmelins Fl. Sibir. ; men upplefde ej

den tiden, då man återfann den länge saknade, i nejden
af Kemi i Österbotten, där den på några sidländtare stäl-

len förekommer under enbuskar, uppsiickande ofvan mos-
sorna sin sköna purpurfärgade blomma tidigt före midsom-
maren. Det bör ock nämnas, att denna vext är, enligt Li-

boschitzs och Trinii Fiore des environs de St. Pétersbourg
et de Moscow, I. t. '^G, nu funnen nära Petersburg, blom-
mande i Maj. Likt Diapeiuia , den vi nyss beskrifvit, hör
den ock till N. Amerikas Flora, sednn Lewis upptäckt den
vid Columbia floden, och Menzi^s redan 1786 på N. Skott-

land , hvarifrån den sedan blifvit en gäst i Englands bota-

niska anläggningar.

Pioten eller rättare Löken, som utskjuter en eller an-

nan tjock, saftig tråd, är omgilven med en tunn upptill

spetsad hinna. Ett enda rotblad uppstiger utur den såsom
ur en balja, skaftadt, ovp.lt, något hvasst, helbräddadt, samt
med längs gående och liksom fållade nerver, mörkgrönt,
stundom vågigt på bakre ytan och glatt. Blomstängeln, ungefär

tre tum lång, är upprätt, trind och omgifven af ett par ljus-

gröna baljor. Nära eller under blomman, som är ensam
och något lutande, sitter en enkel, smalt lansettlik blom-

skärm af lika färg som blomman. Kronbladen äro 5, ut

stående och bakåt vettande, lansettlika, lika stora, men 3
yttre, och alla blekt purpurröda. Läppen är nästan korta-

re än kronbladen samt något mörkare och strimmig , h.^n-

gande, uppblåst och säckformig, ofvantill öppen och i sval-

get försedd med en liten gul tofs, framtill (brämet) ädrig,

rundad med urnjupen spets och där på sidorna med ned-

vikt kent, samt utskjuter inunder 2 korta framstående spor-

rar. Vid stiftet eller köndelarnes stöd, är anvuxit ett rundt,

bredt, concavt blomblad, liksom vingar å sidorna, ell. sna-

rare som en emot nedra l;ippen svarande öfre. Pistillens

märke finnes framtill, under hanknappen eller det 4tända-

de lock, som öfverst betäcker den i 2 eller 4 runda skif-

vor eller lameller delbara poiien massan.

Vore odling möjlig al denna vext, skulle den säkert

tätla med många i blomsterkrukan. Det angenäma i dess

form och färg, lörenadt med sällsamheten, godtgjorde sä-

kert det bristande lör de öiriga sinnena. Som en prydnad

för detta Verk är den emetJlertid här intagen, ehuru dess

bekanta vextort nu mera omfattas af en annan gräns; men
vi hysa föga tvifvel att den också skall någon gång finnas

inom vår egen.

Tab. Heia vexten i nat. st. — a. blomman sedd baki-

från. — b. läppen särskilt med köndelarne, något större

gjorde. c. öfra delen af pistillen med hanknappens lock

och märket. — d. pollen massans skifvor. — förstorade.
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Sig.

PAPAVER Rhoeas.

Apteks-Vallmo, A^ier-Vallmo , Akersilk, Kornrost

y

Manskop, Fild Walmue,

Fröhusen äro nästan klotrunda, släta. Sljelken

otta måiigblommig, hårig. Bladen parbladiga

och iiiskiirna.

l,inn Fl. Su. \>. i8a. Cl. i1. Polyandria Moiiogynia. — Liljehl.

Sv. Fl s. 215. Kl. 9 MÅN GMÄN N ING AR Injviiin — Pietz.Y]. oacon s.

484 — Murr. App. Med. a. p. 213. — Pharm. ixhoeadis Herba , flores.

V id Piägvallmon (^N:o 467) omtalades äfven denna arr, som
likt dt^n förstnämnde är ett, ehuru icke särdeles besvärligt,

Ogräs i sädesåkrarna, särdeles i de södra landsorterne, där

den troligen »f början blifvit gäst medelst utländsk spinn-

måls bruk till utsäde. Roten är annuel och enkel samt tra-

dig; Sljelken upprat, grenig, ofta alnshög och fuilsatt med
horisoritelt utstående här. Bladen äro spridda, parbladiga,

inskurna och tandade, i vildi tillstånd håriga liksom sljelk

och grenar, men i fet jordmån nästan släta. Blommorna
Jitta ensamma i toppen; deras blomfoder består, som vnn-

Jigt, af 2 concflva, sträfva och alfallande blad. Kronbladen
äro vidöppna, merendels af en hög konsjonellfärg samt vid

basen märkta med en mörk, skinande Häck. Ståndarne ä-

ro purpurblå med rundade knappar. Fruktämnet är mera
kloirundt än ovalt, med sitt convexa, purpurstråliga märke,
som qvarsitter på det blifvande runda, urnlika fröhuset, som
är glatt, utom någia utstående ränder, och fyldt med svarf
agtiga frön.

På samma sätt, som på TrädgårdsVallmon, innehåller
d^nna artens kapsel mjölksaft af lika narkotisk natur; men
den ger, i anseende till storleken , nog ringa för att använ-
das. Kmedlerlid har ett extrakt, preparerad! af den utpres-
sade saften, haft sina loftalare, och hviika äfven gifvit det
löreträde för Opium {^hoiiquet m. fl.)

Blommorna hafva (i synnerhet om de gnuggas) stark
lukt af Opium. De äga äfvtn mycket vextslem och röja be-
ska när de tuggas. För deras förmenta stillande egenskap
ingå de icke sällan i Franska föreskriftei vid bröst krämpor
och snuffebrar (under namn af Fieurs de Coquelicot), och



Sig-

PAPÅVER RHOEAS.

en sirap förekommer äfven i somliga farmakopéer, ansedd

L -ikbar i cfvannämnde fall. Den vackra färgen torde lik-

väl gifvit mer anseende åt drogen, än dess inre värde.

Man bar anmärkt, att bland kreatur helst kor icke

spara den färska vexten , då den träiias. Hästen äter den

icke , men bien fröjda sig bland de talrika ståndarne.

Genom odling har man sköna variationer af denna Vall-

moart på blomsterlisterne. I synnerhet är en af Chinesiska

frön fortplantad särdeles utmärkt för sin brokighet.

Tab. Vexten i nat. storlek, både i blomma och frukt.





H^^JXJI

'^yni :-: .'A'i.f<i~



520,

TYPHA LATiroLiÄ.

Bredbladig Kassdun, Kafveldun, Dunstockar » Vi;

nema, Krntläskare , Harrholfvar , Klubbgräs. —
Krudtlcesker, På Finska : Näkin valdikka.

Strået, är enkfilt utan knä och nedtill bladigt.

Bladen äro nästan svärdformiga, nedtill half-

cyliiidriskt plattade. Begge könens ax sitta

tätt tillhopa, och hanarnes öfverst.

lainn. Fl. Su. p. 323- Cl. 21. Monoecia Triandria. — Skånska Resan

s. 198. -- Liljell. Sv. FJ, p. 30. Kl. 3. Tremähh. En^vinn. — Retz. Fl.

oecon. s. 743'

J_Jenna, hvarnf den smalbladigare arten ar förut (N. 234)

beskrifven, och förekommer älvenså vid dyiga åbräddar, dam-

mar, lerfuUa grafvar och kärr., men i större mängd i syd-

ligare delen af Riket, är hufvudsakligt derifrän åtskild ge-

nom det tätt sittande hanaxet öfver honans, och ej på nå-

got afstånd som hos den andra, samt genom en betydliga-

re tjocklek af dessa delar. Bladen äro också bredare, mer

svärdformiga och plattare, ehuru vid deras fäste halfcylin-

driska. I höjden vexer också denna art ansenligare. Blom-

morna i axen förhålla sig hos båda lika, och visa sig vid

samma årstid, i Juni och Juli månader.

Hvad bruk och nytta angår, hänvises Läsaren till det

som om den smalbladiga arten sagdt är, neml. bladens an-

vändande till bindsle, mattor m. m., samt af Tunnbindare
mellan fogningar af kärl; och dunets till stoppningar och
madrasser. Det må dock äfven nu tilläggas, att man for-

sökt begagna dunet blandadt med bomull till spanad; det
fordras likväl dubbelt af den sednare, emedan kassdunet är

mycket kort. Också blandadt med ull hafva filtar deraf
kunnat göras. Till putsning af sammet brukas i Holland
honaxen i stället för klädesborste. Flere arter papper haf-

va ock af dunet blifvit förfärdigade.

Att kor, hästar och får hålla bladen för nöd sknll till

goda, har man ofta anmärkt; och sjellva roten tjenarKara-
schadalen till födämne; men att den fätsk, enligt G/ec^iVjc//,

äfven duger till salat, må lemnas derhän.
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På orter där större bruk kan göras af vexten, fortplan-

tas den ]ätt genom rötterna som i dyn nedgräfvas.

Tab. föreställer delar af vexten i nat. st. — a. en han-

biomma med ståndarne. — b. en hanknapp. — c. en hon-

blomma. — d. ett frö med det Mdsittande dunet. — e. det

samma förstorade. — f. fröet ensamt. — g. fröet på tveten

skurit. h. längséfter. — i. den livit« inre delen af fröet

(albumen) ituskuren. — k. Embryo särskilt. Alla förstorade,

— ^ Ett stycke af bladet aedtill genomskurit.
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BUXBAUMIA APHYLLA.

Bladlös Buxbaums - Mossa.

Är alldeles utan blad; Kapseln sitter på långt

skaft och är ofvanpå nedtryckt med kant

rundt omkring.

Linn. Fl. Su. p. 465. Cl. 24. CRypTOCAMiA Musci.— LtVyeJZ. St. Fl.

S. 594. — Swartz Disposit. Musc. St. p. 74- — Buxbaum Cent. 2. p. 8-

Tab. 4. f. a. — Schrnid. Buxb, t. i, f. i-a5. (Buxb. caulescens). — Hedw.

Fund. 2. t. 3, f. 10. C. 9. f. 5a, — J^eb. & Mohr Tuschenb. s. 38i. Tal».

XI. i. 2.

BUXBAUMIA FonosA.

Blapig Buxbaums - Mossa,

Kapseln omgifven med blad är jitan skaft

^

oval och utan kant.

Schrnid. Buxb. t. I. f. i-i4- — Hedw. Fund. a. t. 9. f. 5. — Swarta

Meth. Musc. ill. l. i. f. 4. Ejusd- Disposit. Musc. Svec. p. 74. — Miiller

i K. V. A. Handl. 1762. (Phascum Halleri). — Liljebl. Sv Fl. s. 594- —
. yyeb. & Mohr, Taschenb. s. 377. (Diphyscium foliosum). — Ehrhart>

Beytr. i. p. 177. (Webera diphyscium).

K.-arakteren af detta slägte, ett af de utmärktaste i mos-

sornas familj, består uti en dii'>bel Tandmynning , hvaraf
den yttre har 16 tvertrubbiga länder^ och den inre, hinn-
agiig och fållad, bildar en stympad kägla. Det härleder
sitt namn från en Tysk C^rtkännare , J. C. Buxbaum j sova.

omkring 1720 bereste Greklands provinser!, och ibland fle-

ra andra i dess i Petersburg 1728 ulgiine 5 Centurier på
mindre bekanta vexter , äfven först nämnde och aftecknade
den lörstnamnde, hviiken sedermera , efter den af Schmi-
del gifne anledning, både i von Linnés och andres arbe-
ten bevarat Uppfinnarens minne.

Den bladlösa arten är ett af de besynnerligaste vext-
alster ibland sina naturliga fränder, så väl för bristen af
blad, som för den stora kapselns ovanliga form, såsom snedt
ovhI eller ofvanpå mer plattad eiler nedtryckt samt med
Tundtomkring uistående kant, och inunder kupig. Man träf-
far den på b'ir, sandig skogsmark, merendels under eller
vid loten af t.<illar, nästp.n hela året om, ehuru kapseln
rnognnr egentligen om hösten. Då den först uppkommer,
liknar d- - h,i liten kägla, omgifven m-d ett fint ludd. Små-
ningo.u uiix kapseln synligare, upphöjd på ett skaft af 4—5
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liniers längJ ,
som under synglaset är liksom af kn^gglot

betäckt. En knappt märkbar slät mössa sitter öfver den co-
niska spetsan eller locket. Innan detta aifaller, får kapseln
oivännämnde skapnad, blir rödbrun inunder äfvensom skaf-
tet, och grön på den öfra, sneda sidan. Mynningen visar
omsider en dubbel infattning: den yttre utgöres af 16 tver-
trubbiga korta tänder, och den inre, en i kägelform stå-

endtv låUad hinna. Emellan begge finnes dock hos denna
art en myckenliet saltiga, trådlika' utskott, som VTeber och
Moiir ansågo lör en egen eller tredje inf«ttning. Inuti är
kapseln full af gröna frökorn, hvilka genom mynningen ut-

tömmas, hvarelter hyllet hopfaller och torkar.

Den bladiga Buxbavms Örten deremot skiljer sig uti

vissa delar så mycket från den förra, att nyare Botanister
velat göra den till eget slägte. De många synonymerna
visa ock både deras och de äldres villrådighet, Sclmiideh
åsigt synes oss bäst, och vi följa den. Mossan förekommer,
ehuru något sällsynt, vid sluttningen af öppna bergsklippor,

eller skrefvor, där jord af multnade vexter samlat sig, äf-

ven på bädden af upplösta mossor, ofta till stort antal sit-

tande i lika rigining efter hvarandra, hvilket äfven händer
med den förra. Hufvudstam synes fela, men kapseln omfat-

tas af olika formade blad: de yttersta äro minst, jemnbre-

da, trubbiga och tillbakaböjda. De dernäst, lansettsyllika

,

uppräta med utlöpande medelnerf; de innersta likna dem,
men nerven utskjuter än mera, och är vid sidorna hårfint

delad; de äro stundom längre än kapseln, som är nästnn

foilös ^ttande, oval, grön, knappt sned, inen litet pucklig

på undra sidan, så att slägtlikhet emellan båda arterna der-

af röjes. Mössan är jemn vid basen samt locket rakt och

coniskt. Mynningens yttre rand är ojemnt naggad utan tyd-

liga länder. Den inre är af lika bildning som på den bladj

lösa arten. Emot hösi.en träffas kapslerna mogna, och pa

samma torfva många torra fornlemningar.

Ta b. Fig I. Buxbaumia aphylla. —• a. några stånd i

nat. st. och ställning. — b. en nyligen uppkommen planta

mycket förstorad. — c. mössan. — d. ett ungt stånd, som

fällt mössan. — e. ett fullkomligt utvext, förstoradt, sedt

på sidan. — f. kapseln sedd framifrån. — g. densamma,

mycket förstorad, med öppen mynning, dess yttre och in-

re tandrad, och de mellan dem sittande trådarne. — h.

kapseln tuskuren långselter.

Fig. a. Buxbaumia foliosa. — fl. flera plantor i nat.

storl. — b. en sådan förstorad med sina särskilta blad. —
c. mössan. — d. en kapsel med locket förstorad. — o. en i

nat. st. f en förs med öppen mynning och tandrad.

—

g. kapseln långsefter tujkuren. — h. de yttre och inre bla-

den mycket förstorade.
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NEPHROMA POLARIS Achar.

Lichen arclicus Linn.

Pol- L AF, Norrlandsmossa. — Folar-Laf, I^orrmosse.

Lafhålen är svafvelgul med ett undre svart

luddigt lager; de bördiga flikarne äro på läng-

den något utdragne; och Lafhusens skifva

gulröd.

Achar. Lichenogr. univers. p. Sax- - Ejusd. Synops. Licli. p. Hr.

Einsd. Meihod. Lich. p. 283- (PeltiJea polaris) Ejusd. prodr. p. i65. Cl. 24-

Crvptogamia Lichenes. — T7^ahlenb. Fl. Lapp. p. 448- (Peltidea ar-

clica).— L/n«. Fl. Su. p. 418. — Fl. Lapp. p. li.\-i.— Liljebl. Sv. Fl. s. 45o.

— Retz. Fl. oecon. s. 593. (Lichea arclicus). — Flora Dan. t. i45o. -- Dill.

b. musc. 207. t. a8. f. 106.

D.'etta Lafslägte, hvaraf några flere arter förekomma in-

om Skandinavien, igenkännes ibland de Med/iyste Lafvar-

ne (Coenothalami) och de af dem egentligen shifbärande

(Discoidei) med en bladig och skinnlik Lafbäl, antingen

bar eller luden inunder, och som på särskilta flikar bära

Lafhusen, h^ilka hafva en platt njurlik form, hvars sliijva

är färgad och inuti cellulär, samt hel ooh hällen anvuxen

vid undra sidan af lafbålen, och omgifven med en ofvanpå

invikt och inunder upphöjd ringkant.

Pol Lafven vexer endast på jorden, å öppna fält och

hedar, samt äfven i stora glesa skogar, i synnerhet där en-

busken trifves Den synes mest tillhöra de nordliga provin-

serne, men iräff/is också längre ned åt landet, såsom i Ö-

stergötland , på Kolmården etc.

Lafbålen är utbredd, läderagtig, svafvelgul, eller näs-

tan hvit då den alldeles toikat, och består af stora, flikiga

och oordentligt sammanvexta lober; de förnämsta allånga

och rundade samt inskurne: ofvanpå slät, men inunder öf-

verdragen med ett svart ludd; likväl bar utemot kanten af

flikarne. De lafhusbärande flikarne äro mer uppräte , ofta

parvis sittande, bredare mot ändan, ofvanpå grönagtige och
skrynkige, samt inunder försedde med Lafskifvan, som är

mycket stor, njurformig, och blir omsider helrund, mer och
mindre gulröd till färgen.

Ingen Laf kan, hvad storlek och färg af delarne än-
gar, vara mer utmärkt än denna. Man kunde äfven säga,
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SALIX ALBA.

HviT Pil. Kvid Pil.

Löfven äro Innsettlika och spetsiga, sågade och

på b«1da sidor iiiit hvitliiddiga; ett par kört-

lar sitta vid de nedersta insågninganie; Fruht-

änifict är utan skaft, nästan glatt, och Mär-
hcna 2-delta. .

Z.inn. Fl. Svec. p. 555 Cl. aa. Dioecia DianJria. — T.iljeVl. Sv. Fl. 3.

Ed. s. 587. Kl. i3. — Samkclie åtskilde — Hoffm. Sal. i, 41. t. 7. 8' —
Äers. Fl, oecon. s. 650.

Ibland de talrika arter nf Pilslägtet som hos oss jiro ia-

hemske, täflar denna i vexten med Grönpilen och Snlgen.

Sannolikt lillhur Hvitpilen egentligen Rikets sydligare

provinser, men trifves Jiknså högre upp i landet, såsoai

ikring hurvudstaden, hvarest gamla träd deraf lörekomraa.

Stammen kan ernå mer än j- alns diameter nediill, och

vexer med rakare grenar an Grönjiilen (S. fragilis) , som
den n.^got liknar Briiken är skroiiig och strimn)ig, men
slät och ]j'j&grå på grenflrne, hvilka dela sig n^ycket och

breda sig vidt ut. De yngre och spädare äro något hvit-

Judne. Löfven äro koris^^aftade, länga och smala, hvasst

men ordentligt hns.Tgade i ksnten, samt vid de ntdcrsta

intågningaine försedd e med ett par glandier; på ytan äro

de Rniin Ine, men inunder, och i synneihet \\Kti de ny-

ligen utsirigne, glänsande af det ymnigare hsila luddet.

E ifTjill saknas alldeles. Sedan bladen iulikomligtn utslagit,

framkomma i \Ihj månad blondi.ingena mot grenarnes än-

dat, långa, slankiga och cylindriska, bestående af bredt

Jansetilika, mörka och Hnlufidiga Ijnll, emelLftn hviika, på
iMnarnes liängcn, 2 ståndare med gula knappar äro sittan-

de, likasom på lionornas, elt ffnklämne ulan skaft, ovalt,

ilätt oth niörkt, bärande ett kort stift med 2 2-delta

niärken.

Hvilpilen är i liera afseenden ett trädslag af värde.

Den låter lätt plantera sig om våren medelst nedsatta 2

till flera års gamla qvisiJ^r, hvilka lota sig lätt på fuktiga

ställen, såsom nära stränder, och uppvexa pä kort tid till

h^ga-träd. De lyckas äfven på torrare ställen ocii äro väl

paiiande till alléer, också planteringar af gruppvis Slåen-
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de träd eller uti pittoreska anläggningar. Sjelfva veden
eller trä-ämnet, kring hvilket safven i färskt tillstånd är

grön, tjenar både såsom slöjdämne till inläggningnt och

Snickarearbeten. De raka, något vexta grenarne tjena till

tunnband, att icke förtiga den stora nytta som kunde
hämtas från trädet såsom bränsle, då knappast något veier

fortare, och skulle snarare botala moden att plantera det

för sådant ändamäi. I England, der det går under namn
af Huntingdon Wiltow , vet man ock alt värdera det.

Barken är till garfning åtminstone så god som Björkbark,

och som läkmedel torde den ock förtjena särdeles upp-

märksan.diet. En Doktor Stone har längesedan (Phil. Trän-

sact. Vol. 53 p. 195) genom anförande af nära 5o casus,

prisat denna Pilbark såsom förträfHigt medel för alla slags

frossfebrar i den Peruvianika barkens ställe. Och en be-

römd Läkare af våra egna Landsmän har hesannit det
samma (se Liljebl. Fl. s. 58;), så att det vore skäl att ytter-

ligare rön dermed anställdes. Att Grönpilen, Jolstern,

med flere arter för samma orsak blifvit märkvärdige, visar

den plats de fått bland de Pharmaca simplicia hvarmed,
enligt Pharmacopéen, Apoteken böra vara förscdde.

Om nyttan och bruket af denna pilart förtjenar vidare

att läsas i bfvan anförde Flora oeconomica.

Tab. En qvist med löfven i naturlig storlek. — i. en
liten med blommande hanhängen, — a. en hanblomma sär-

skilt större gjord. — 2, en qvist med honhängen. — a. en

honblomma ensamt uitasen.
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CYPRIPEDIUM cALCEOLirs.

Gul Toffelblomm*. Gnchushor. Orrnshulle. Stor Frue-

shoe , Marishoe. HanJieshoe.

RölLerne äro fibrösa. Örtstjelken bladig. Kroit-

hladcii lansettlika och spetsiga. Könstodens

blomblad är clliptiskt och räiinladt.

"Lina. Fl. Sv. s. 3i8- Cl. 10. Gtnandp. ia Diandria — LilJeLl. Sv. Fl.

F',1. 3 s 519. Kl. 10. Tvetydi{;e T v Åm Ä. n n 1 n g ar. — Swartz i V. A.

Ilitndl. 1800 p. aSo. — Schrad. n. i. Joura. i.

J eke endast såsom Orkid , utan for sin sällsammare bil-

dade blomma, ådrager sig denna vext örtsamlarens ior-

skande blickar och beundran. Långt ifrån att vara all-

man, är den snarare en sällsynt skönhet. Dpn mötes lik-

väl nästan oftare, ja närmare man nalkas Polcirkeln; —
emedleii-id träffas den också söderåt på sku£;grika, lågtbeiäg-

na skogs-änoar, såsom på Gottland, KinnekuUe, Cstergöt.

land etc. Roten, som perennerar, är krypande och lik-

som knölig, sammansatt af enkla, köttiga, stela fibrer.

Örtstjelktn är enkel, x— 2 q^varter hög och rak, något hå-

rig, enblommig, s^iilan mera, och kl.idd med omfattande

aHånga , spetsiga blad, som äro nervfulla , suäfva på yt^.n,

luana (<^j köttiga). Biommfin sitter i toppen, nästan man
sk.ift, stor, skön oeh något lutande. Dess 4 blad äro vidt

vilstäende, af mörk purpurf.irg, Irtnsetllika och spetsiert^

utom det ö!'re, som är liubbelt bredare; dt-t nedre mot-

svarande är stundom 2 klufvet i ändan. Sj Ifva Biomläp-

pen är stor, gulagtig, ådrig, liksom hängande, oval, bu-

kig som eit uppblåst klot med en longitudintl öppning
upptill, eller lik.«;om ut holkad till formen af en sko eller

toifel, ömsom tiilegnfld Paplios Gudinna, ömsom dtn He-
liga Jungfrun. Könslöciet, bikom läppen uppstigande från

det under blomman sittan ie fruktämnet, bär et kortsknf-

tadt blomblad, myckel kortare än de 4 kronbladen, och
är allårjgt, köttigt, gult, rödprickigt med en ofvonpå lö-

pande fåra och inunder gåeniie köl, och kallas af somliga

för den öfre blomläppt^n, h\iiken, genom sin hos särskilta

arter cdika figur, bestämmer deras specifika ålskiiinaJ.

Bt täckt utaf denna, utvidgas störjtt upptill i en oval,

framåt böjd skilva, på Lvais UiiUra siJa märket bildar s.g.
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A omse sidor sitter, jerrte en hvass Hik, en klotrund hflrt-

knapp med grynlikt pollen, inneslutit inom dess a:ne rum.

Fruktoömmel blir atiångt, prismatiskt och nedåt smalare^

sträft af glesa hår, och består, som alla andra af familjen,

af I rum, tre valvlrr och otaliga fina frön.

Detta vackra örtslägte, hvaraf blott denna arten var

af ?'o/z Linné upptagen, (då vi undantaga den Lappska,

så kallode Cypripediiun bulbosxnn , och hvars rätt att ut-

göra ett eget slägte vi nyligen bevisat), är nu mera icke

fattigt, sedan ganska åtskiljde arter äro så väl i Norra

Amerika som i Siberien och äfven en på Japan tid efter

annan upptäckte. Och ehuru slägtet ger nogsamt sin fränd*

sksp med Otkiderne tillkänna, är det ändock af alla hit'

tiiis bttkanta af denna naturliga flocken, det enda som ef-

ter systemels reglor måste intaga en sårskilt ordning i

klassen.

Vexten är väl icke känd såsom nyttig i hushållningen

eller använd till Läkedom, men som blomman blir alllid

ett intressant föremål för Blomsterälskaren, så förtjenar

den en plais blnnd flere som i Orangeriet odlas, och er-

farenheten har lärt a't det sker utan svårighet, då man
planterar en roitorfva i kruka eller Jåda kort efter blom-

ningen; likväl böra stenar läggas i bottnen till förekom-

mande af röta, hvaraf de köttagtiga rötterne lätt angripas.

Jorden bör vara sandblandad. I November sättes krukan

närmare fönstret af ett rum med lindrig värme och hålles

lagom fuktig. Vexten uppkommer då snart, hvarefter

blomman visar sig. Under 3 år kunna rötterne qvarlemnas

i kärlet, och drifva de då årligen, endast krukan nedsän-

kts i jorden öfver sommaren, i trädgården planterad bi-

behåller vexten sig ganska väl.

Tab. H^^Ia vexten i not. storlek. — a. undra sidan af

könslödt-t, upp- och nedvändt. — b. detsamma upprätt

ned dess bion-blad, märkets skifva , samt ståndarne vid

sidorna. — c. skifvan med märket. — d. en hanknapp med
fliken hvarmed den är fästad. — e. en kapsel. — f. en

del deraf, afskurea på tvern.
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PAPAVER SOMNIFERUM.
Opiat-Vallmo.

Bladen omfatta örtstjelken ocK äro i brädden
inskurna. Blomfodret och Fröhusen iiro slälc^.

Linn. Spec. pl ed. Vf''illd. E. p. ii4t. Cl. ij. Poi.tandrja Mono-
gynid. — Liljell Sv Fl. ed 3.3 a84- K'- 9. M å n c m änn jng a n. £a-

qvinnaJe. — B^ntz. Fl. oec. 2 s. 484- — Phartn, PapaTeris somniferi Capita.

X-^enna Vallrt)0-art, förmodligen bördig från Orienten,

en al de märkvärdignste bUnd Medicinal vexter, k«n \äl

icke kallas uisprun^iigen inhemsk hos oss; mtn då den
nu kfin anses som ett ai de allinännrtre ogräsen i Trädgår-
darne, utur hvilka den slnnflom flyttar sig på andra (>dia-

de ställen, sjeUsår sig och uthärdar beständigt klimete^s

omskiften, dr«g« vi icke i betänkande att inryiiima åen
i vår Flora, med lika rätt som Riddarsporren , Akirrosenj
Blåklinten, m- H. som fordom åtföljt sädesartt-rne utifrån,

vunnit burskap i Norden, och sedan aldrig föilorat det.

Fl ån en tapplik, grenig , annutl rot uppkommer en
längre eller kortare trind örtsljelk, som gtund<im grenar
sig och bekläies med någ'it stora, omfattande, ovala, in-

skurn»! eller groft naggade blad med slät yta, men inun-
der, äfveosora stjelktn, blägröna. Blomman sitter ensara

på ett irindt, med några glesa hår besatt skaft i toppen,
stor och af åtskillig f«rg, hvit eller rödagtig, samt kron-
bladen alltid märkta med en stor mörkare fläck invid ba-

sen. Fröhuset, danadt af pistill^-n, äger ämnets klotrunda
form, är slätt och ölverdragct mc;d en blågläuscinde hinna
samt krönt med det qvarblifna märket, som uppgapar vid
fruktens mognad, inunder, på 10 ställen, med lika många
tillbakiiböjda trubbiga flikar, svarande mot de 10 inre rum.
men, åtskiljda genom skrynkiga dissepinienter , ej nåkande
capselns centrum. De inuti till tusental befintliga fröna,
äro små, runda och njurlika med upphöjda punkter, till

färgen än hvita än blågrå, efter olika variationer med hvita
eller röda blommor.

H-la vexten färsk har en egen besvärande lukt, sär-

deles blomstjelkarne och de omogna fröhusen. Desse, äF.

ven som andre delar på örten, utsippra, då de såras, en
gräddlik saft, och denna utgör, eller tillredningen, det
från forntiden beryktade Opium. Sä väl i Asiatiska Turkiet
som i Persien odlas vexten (med hvila blommor) på fälten
(för erhållandet af denna drogue), och skall der vinna en
utomordentlig hÖjd och fröhusen hela halistopets rymd.
hvaraf exempel kunna ses i de Holländska speceri-bodarne.
Sättet att få den begärliga handelsvaran, består i ins^är-
aaingar gjorda på de färska, ocnogna fröhusen. Den då ut-
flytande hvita, narcotiska saften stelnar småningom i luf-

|ea, blir brun, seg och afskrapad samlas och anses som
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det äktaste opium, kalladt JVIoslao i Orienten. En sämre,

och under namn af Opium thebaicnm i handeln allmännaro

sort, tillredes genom pressning af capslerne och saftens ia-

kokning. Det förstnämnde är ett hälft genomskinligt gum-
mi resina , som mjuknar under fingrarne, iladdrar i ljus-

lågan och lemnar ett svart glänsande kol.

Opium har en vämjagtig och besk smak, är till sia

egenskap stillande, antispasmodiskt , svettdrifvande, sömn-
gifvande, men kan äfven blifva, såsom narcotiskt, dödande.

Egyptierne redan, kände Opii kraft, också Grekerna
och Romarne sedan hvar efter annan. Ändtligen Araberna
och sist Européerne. ParaceUus och Pläterns voro de
förste som föreslogo hos de sistnämnde bruket deraf som me-
dicin, hviiket sedan blef småningom användt af alla länder»

Läkare. Det är säkert ett medel af första rangen, men dest

användande fordrar urskillning och Läkarens råd. 4 g'"'"'»

på en gång tagne, kunna döda en äldre person, ovan der-

vid; likväl kan en flerdubbel dosis förtäras utan våda af

dem som längre tid begagnat det, antingen såsom rusgif-

vande, öfligt hos Asialerne, eller såsom stillande i svårare

nerfkrämpor. Af ingen drogne har man på Apoteken flera

Composita, än de hvaruti Opium ing.år.

Men utom bruket på Apoteken, är Opiat -Vallmon märk-
värdig i Ekonomiskt hänseende. De mogna fröna, som icke

hysa något af Opii kraft , duga i. såsom födämne. Detta var

bekant redan hos Romarne, och Italienarne nyttja det äf-

ven nu för tiden, på lika sätt som det sker i Polen, Öster-

rike, Ryssland etc, der kakor göras af fröna med mjöl
och håning. Med mjölk kokade ge de en smaklig välling,

och röja nästan smak af mandel. 2. tjena fröna till Olj-

pressning. D^tta skedde först 1709, då Olivträden bort-

fröso i Levanfen, och blef olja deraf sedan en handelsvara

i Frankrike under namn af L'huile d'oeillet. Den är mild,

och liknar temligen bomolja, i stället för hvilken denna i

Elsas, Flandern och Södra Frankrike föi brukas, hvarföre
Jiomare säger: »c'est Tlmile d'olive du petit peuple dans
les provinces «

Vdllmofroet, som kallas Mohn , Oelsumen i Ty«ik!«nd och Rlawseed \

Fngland , ar af irå slag: hvtt och blåsvart. Utrik«»s odlas det liJiiji på
flera stä len med lördel , och säir>>t är i flera Srenika skrilier aiifördt *; äf-

Tf"n'iom metoden att pressa oljiii ocli göra den användbtr iit tunnland,
som tordrar 2^ kanna trö ti!) utsäde k»n ge So— 100 kannor, och desta
pressade a5—4° kjmnor olja, etler nära 3 »jvarter al t kunna Jenile bm-
ker af oljan till matrednlng, kan den ock. användas af Alålme, och Uea
sämre till Lampor etc.

Slut'igeii ml nämnas, att denna Vallmo, som icke sällan prunkar med
mångdubblade blommor, ehuru ick» välliiklmde, förljeiiar väl sitt rum
å biom>ierrdbaiti*n, der den med lätthet af frö uppdrages, pryder 4täilel

ela sommaren och f>rtr)?ant3r sig.

Tab — En del af den blommande vexten i nit .storlek. — «. ett frö-

hus — b. ett moget, ined de öppnjde hålen under märket — c. fiöbii-

s»i , på tvetn afskurit, (ör att visa dess inre rum — d. Iröna i nat. stor-

lek — e. de samma större gjorde — f. fröet, pl längden itu''kurlt,

»ed laget af des< embryon. — g. embryon särskilt, uiyckei förstorad.

*) Husliåll«-Tidaiog«n i8i3 r4:o 5. Inrikes Tidningen. Ketz. Fl. lec. <tc<

i:
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CAMPANULA uniflora.

Enblommig eller Lapp5K Klockort.

Örtstjelken är enblommig, och blomman lu-

tande. Fröhuset blir större än blomkronan,

med utstående, hinnagtign, finhariga hörn.

hinn. Fl. Sv. p. 66. Fl. Lapp. n. 85 t. <). f. 5. 6. Cl. 5- Pentawduia

Monoi^ynia. — L/V/e/'/. Sv. Fl. Ed. 5- »• i3o. Kl. 5- FEMMÄ^NING*R

Eiuivlnn.ide. — I7^ahteiib. Fl. La[)p. p. 63, — Rottb. i Act. liafu. X. p.

433 I. ö. 1. ig — Fl. Dan t. i5ia.

Uenna lilla, tacka vextcn hor till Lappmarkernes Flora

och kfln .^nses såsom ea af Fjällens sällsammare alster på

något sluitanJe, gräsrika bergsidor. Hr Walilenher^ an-

nicirkte den ymnigt vexande i trakten af Virih-jnur i Luleå

Lappmflrk, der hrtri älven beskref den med den noggran-

het, lu'«r«f lirtns aibetpn visa så förträffliga prof.

Med en perenn, tiind och n?isl«n tapplik rot fäster

denna klockörts ait sig djn[)t i jorden, och hvarofvan d<rn

nisänder flera blaiiiga sid.skott eller löpare, (stolones)

hvilkis blid äro ov.iia och heibräddade. Dessutom uppsti-

ger en kort (j-2 tusns) tiind örtstjelk, som likväl efter

blomningen förlänges, försedd med blad, af hviika de un-

dre äio afl.inga, kortskafiade och naggade samt alldeles

glatta; de öfre glesare, lanselllika eller jemnbreda. I top-

pen, uppåt hviiken stjelken är något hårig, bär han en

enda lusande blomma, å h\iiken dess blon.foder-fhkflr äro

breda, håriga och kortare än blomkronan, som är liten

och smalare vid basen af pipan. Pistillens tredelta niärke

framskjuter stuodom utom brämen. Färgen, som är skönt

högblå, nppiäckrr blomman redan på alstånd, då hon ut-

vecklar sig n.^got t fler midsommaren. Fröhus<it utvixer

omsiiler lill ', tum? längd, aflåf)gt men nedtill afsmalnan-

(le, utmärkt på längden med sex liinnagtiga och håiiga

kanter.

Utrikes Botanister hafva icke sällan misstagit anJra

arter af .lamma slägte för denna, neml. några enblommiga

t ex. C cenisia , pnlla och HelLjnli. Från ai!a dessa,

so'n de5sutom ägi andra specifika märken, skiljes den
Lijipska genfiii, medtlst sin hmnkantndti frukt. Alt d^n
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i Fl. Dan. t. 189 for C. uniflora ansedde arten är blott

en artförändring af vår aliiDänna lilla klotkort, är väl be-

kant. Dess korta ovala fruktgömrae och blommans blekare

färg m. ra. visar genast åtskillnaden.

Tab. Ett större blommande och fruktbärande, och

ett mindre stånd med ännu tillsluten blomma i nat. stor-

lek. — a. en biocnoia något större gjord än i naturen.
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KOBRESIA SciRPiNA.

SÄFLIK KOBRESIÅ.

Axet är enkelt, odelt och trindt; begge könen

äro inneslutne inom samma blomfoder -skal.

Linn. Spec. pl. ed. Willd. 3. p. aoi. Cl. ai. Monobcia Triandrla.

~ Liljebl. Sv. fl ed. 5 s. 6qi. — Schrad. fl. Geriti. I. p. i55 (F.lyna spi-

cat«). — pf^ahlenb. i K.. V. A. Hai.dl. i8o5 s. 4i- — -^lHon. Fl. ped n.

aagS. — Schkuhr. Car. t. D. f. 16. (Carex Bellardl) — P7^alilenb. FL

Lapp. p. i5. iScirpus Bellardi; — Villars Dauph. 2. 194 (Carex Myo»u-

roidtts).

KOBRESIA Caricina.

Starrlik Kobrksia.

Axet är sammansatt af 3—4 smärre, skiftevis,

tätt sittande, med hanblommorna upptill.

Sp. pl ed. J-J^illd 4. p. ao6. — Lil/ebi. Sv Fl. ed. 3. a. 691. Engl.

Bot. i4io (Sthoenus monoicus). — Schkuhr. Car. t. Rrr. f. 161 (Carex

hybrida). — IVahlenb. i K. Y. A. Ilaudl iSoo- (Carex sinipliciuscula).

M,an har länge vflrit villtådig om detta SJägtes rattn be-

stämmande. De arter man deraf ant«git, ha blifvit hän-

föide än till Schcenus , än Scirpiis , än Carex, med hvilket

sismäiTinde de utan tvifvel hafva närmaste frändskap, helst

blommorna likna sambyggarnes, och hanblommorna för-

hålla sig som hos Störrarteine ; men honornas blomkrona

består aj tvenne Jjätl, af hvilka det ena omvecklar det

bara JrtiJit ämnet, som äger 3 märken, och efter mogna-

den här ett hart frö eller nut.

Den säfliha liobresian äfven som den följande äro

begge rekryter för FädernesIamJets Flora. Som sådan upp-

täcktes den förstnäipnJe af Doct. Wahlenberg , under en

sf hans resor i Luleå Lappmarks fjällar, särdeles nära Virih-

jaur, på torr», öppnn h«^i(ier oi h klippor vexande. Förut

var den endast anmärkt på de SyJ-Europeiska IjAilen. Dt,n

vexer i täta toifvor, till utseende myrket lik Carex. pe-

triea llötterne bestå «f sega vrirlna Fbrer. Bladen sjtta

knippvis, nästan hårsmala, m^n likväl under synglaset

3 kantiga, rännlade, bakiill kulliig*- och i kanttn siräfva.

Sliåtn biifva 5— (> tum långa, Skantig.i, .släta, bara, utan

knä; men nedtill betat k'a med hirtdens glänsande, mörk-

bruna balj'jr. Axet är upprätt, txindt, ungefär ' lura långt
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Blomfoderskalen äro ensamma, bredt ovala, rödbruna och
glänsande, inneslutande begge könen inom blomkronan som
består af a skal, — ett yttre ovalt spetsigt, baktill tryckt

till axfästet och omger fruktämnet, hvars stift har 3 mär-

ken, och ett inre, mindre. på sidan sittande, omfattande

3 ståndare. Fröet är alldeles bart, och anses såsom en

enrummig, 3- kantig brun nöt, krönt med det torkade

stiftet.

Den starrliha Kohresian är en tydligare sambyggare

än den föregående. Den är först funnen på Mont Genis?

men äfven nyligen träffad såsom inhemsk af Herr C. /.

Hartman på fjällarne mellan Norrige och Jemlland. Bla-

den, som alia uppkomma från den tufviga roten, äro nå-

got bredare än på den förra, stela och sträfkantade. Strået,

ofia \ qvarter långt, är trindt, slätt och bart, och bär

3—4 skiftevis sittande små ax, nedtill omfattade af ett

ovalt, hinnagtigt, hvass-spetsadt större fjäll eller skärm,

I hvarje små-ax sitta honblommorna nederst inom sina 2:ne

skal eller fjäll, hvaraf det yttre är afJångt, hvasst med
ljus k.iat, orh det inre omgifvande fruktämnet. Hann-

blnmmorna, 5—4, sitta öfverst inom egna, enkla sronlare

fjäll. Pistillen har 5 märken, och den bara frönöten lik-

nar mycket den förstnämndes.

Den alldeles bara frukten, samt dubbla honblomme-
skalen, utgöra således den egentliga slägtskillnaden från

starrarterne, hvilkas blomkroniika hylle hos honblomstren,
qvarblifvande på frukten, bestämmer deras bland alla af

den nnlurliga familjen hvartill de höra. Af de flera före-

slagna Slägtnaranen behålla vi det af Wiltdcnow antagna,

till minne af en stor befordrare af Vetenskapen, och äro

båda de anförde arterne, fordom okände af vår store mä-

stare, väl förlj<?nte af det rum vi tillegna dem i detta verk.

Tab. Fig. I. Kobresia Sdrpina , ett blommande stånd

i nalurlic storlek. — * axet förstoradt. — a. en blomma
med begge könen inom yttre skalet. — b.' samma — nå-

got större utan yttre skalet. — c. honblomman särskilt. —
d. blomfoder skalet, — e. fröet eller nöten i nat. storlek.

f. förslorad. — g. samma tvert afskuren. — b. öfversta

delen af ett blad, förstoradt. — i. en del af strået.

Fig. a. Kobresia Caricinn y ett blommande stånd i

nat. storlek. — * ett ax, mycket förstoradt. — a. en han-

blomma inom skalet. — b. en honblomma med sina begge

skal. — c. densamma öppnad, mycket förstorad. — d. nö-

ten i nat. storlek. — e. samma förstorad. — f. tvert af-

skuren. — g. ändan af ett blad, förstpradtt
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GYROPHORA hirsuta.

Ragglaf.

La/hålen är sköldformig, upphöjd, prickig, vek,

ofvanpå ljust askfärgad, i omkretsen återböjd,

under hårig, gråbrun. Lafhusen blifva omsider

hemisferiska och ringlagdt lållade.

^char. Synops. Lich. p. 63- — Lichenogr. Univer». p. a^o. — MethoÄ.

p. log. (Gyroplior* hirsuta x) K. Vet. A. Hand). 1795. s. 97. T. f. i. —

•

Liljnbl. St. Fl. ed. 3. s. 61 3. — Vf^ettring i K, V. A. Handl. 1793. p. 47.

(Lichen hirsutus & glaber). — Retz. Fl. oec. s. SgS. (L. Yelleus).

GYROPHORA pellita.

L U D D L A F.

Lafhålen ar sköldformig, slät, ilikig, brunt kop-

parfärgad, under svart trådfiltlg. Lajhusen
omsider mest klotrunda, ringladt fållade.

Act. Synops. p. 67. — Lichenogr. Unlr. p. aag -— Meth. Lich. p. loS.

— K. V. A Handl. 1795 p 99. t. 3. f. a. — Hoffm. pl, Lich. Tab. a5. f.

3. (Lich. velleus). — Liljehl. St. Fl. ed. 3. s. 6ia. — IT^eHring \ K. V.
A. Handl. i795' (L. pullus var. pelliti). — Ketz. Fl. <scon. a. Sig.

•HJL J-t-uru mStkligpn Skoldlafvarne i gestalten afvika frSn an-

dra «f den stora Lal-faniiljen, faller genast i ögat. Deröf-

ver och om slägikarakteren är ock redan ordadt. Både
R^agg- och Ludd-Lafven äro icke sällsynte på bergsidor och
fristående klippor, der de kunna finnas alla årstider. Den
förre torde ock vara ensamt Scandinaviens tillhörighet, så-

som icke sedd annorstädes. Likt Sköldlhfvame utan skaft^

midt inunder anvext, äger den i omkretsen rund form, af

I

—

\ annan tums diameter, och är mjukare och böjligare

än flere andra arter; i kanten blir den vanligen inböjd. På
öfra sidan synes den medelst synglaset liksom beströdd med
ett askgrått mjöl. Få den nedra betäckts den med hår,

än ljusare än möikare, ibland nästan svarta och mer och

mindre greniga. Färgen af Lafbålen är föränderlig, ät»

ljusare än möikare, och stundom i grönt stötande då den
af fuktighet uppblötts. Lalhusen , som icke alliid, utan

mera sällan träffas, blifva, när de utvpxa, hen)i&feriska,

smärre och större som små kålfrön, koJsvarta och ringladt

fållade, såsom det vanligt hos siägtet iörekommer.
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GVROPHORA HIRSUTA & PELLITA.

En afart träfla» stundom, hvilken är Ijasflre och tnn-

Bare, å ömse sidor grå och slät, utan hår. Den kallas af

Acharius G. hirsuta, papyria.

Ehuru 2^0» Linné synes hafva föibigåit denna Lafart

i sina arbeten, är det sannolikt, att han under sin L.

veliens och kanhända också polyrrhizos inbegripit denna.

Det är ock så mycket rimligare, som den vexer blandad

med den rätta G. vellea på de ställen i höga Norden, der

den sistnämnde är hemma, och skiljd både till färg, form
och Lafbusens egenhet.

Luddlap^en, af lika skapnad som den förra, är dock
af mer läderlik beskaffenhet och skör i torrt tillstånd; den
ar utbredd, men i kanten oordentligen flikad, och synes

liksom hårkantad af det framskjutande undra luddet. Of-

vanpå är han jemn och slät, svartbrun och något koppar-

färgad. Luddet inunder är tjockt, månggrenigt oth kol-

svart. Lafhusen utvexa slutligen nästan klotrunda med
ringlade fållar.

Äfven af denna visar sig ibland, dels en afart som är

nästan slät inunder, utan filt; dels en annan, mångbladig

och mycket krusig och under hiltig. Den är blott en Lux-

uriation.

Att Hoffman misstagit Luddlafven för von Linnes L.

veliens, inhämtas af hans figur.

I techniskt afseende kan säkert, till följe af K. förste

Lif-Medicus TJ^estnrigs färglörsök med Lafvarne, någon
nytta hämtas af dessa arter. Begge hysa nuancer af vio-

lett, också något åt pucs stötande, hvilket medelst di-

gestion och den uppgiFna metoden erhålles på yile och

silke; och hänvises således liii ofvan anförda ställen, der

analysen omtalss.

Tab. N:o i. Ragglafven. — a. sedd på öfra sidan i

nat. storlek. — b. en del rleraf, inunder. — c. ett seg-

ment större gjordt. — d. e. Laihusen förstorade.

N:o a. Luddlafven — a. sedd ofvanpå, i nat. storlek.

— b. en hälft deraf sedd iannder. — c. ett segment försto-

rade. — d. e. Lafbusens form. — f. den mångbladiga af-

artsä.
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SALIX RETICULATA.

NÄT ADR I (i PjL.

Löfven äro elllptiskt runda, liolbrädclatle , oF-

vanpå bara men skiynkiga, iniindor hvitlndna

eller blågrå med nätlika ådror. Fruktämnet
är ludet.

Linn. Fl. Sv. p. 549. — Fl. Lapp. p. 369. Cl. 22, Dior. ciA DianJria.

— Liljebl. Sv. Fl. ed. 3. s 589. Kl, i3. Samkullb åtskilde.— ll^ahlenh.

Fl, Lapp. p. 26a. — Fl. Dan. t. 21a. — Roffin. Sel. a. t a5. 20. 27.

T,venne arter af detta slagte äro redan beskrifne, hvilka

för deras dvärglika gestjilt såsom buskar tuinärka sig, och

äro fJHllens invånare liksom denna. (N;o ,%7. /pi). Dtn
Nätådriga Pilen, stundom resligare i vexten, lillegnar

sig äfven genom andra kännemärken, liksom något före-

träde, älven derföre at den synes föga lik någon annan.

Den Är allmän i Lappska I-jällaine, särdeles de söder be-

Jägno, och dör på något fuktiga trakter. Roten är träd-

agtig och vresig. Stammen delar sig i ganska mänga ut-

bredda, mest kulliggande styfva grenar, betäckte med grå

slät bflrk. De smärre deremot äro rödlette och bt satte

med skaffade, vidöppna blad af ovaI rund form, olika

mndi/i«»rad, af i —2 tums längd, med hel, fastän något
tillbaka böjd brädd; för Öfrigt sfyfva , nätforrnigl ådriga

eller skiynkiga, bara orh gröna, men på undre sidan blå,

grå ell-r alldeles hvitagtiga med ådror, i början röda,
sedan gröna. De spädare bladen äro merendels linhåriga.

Bladskaften äro oftast röda, Bladen utkomma 3 lillsam-

mnns utur hvar knopp, som är urr>jiipen. Bloiidiängena

visa sig före midsommaren ensamma i toppen af grenarne,
klubblika, på långa skaft (från samma knopp som bladen)

och beslå af lätt sittande, små, ovala, concava , hårig»!

,

stundon» rödagtiga Ijäll. På Hrtnarnes äro slåndarne längre

än Ijäilen, s-mii än gula än rödlette. H^num^s fruktäm-
nen äro utan skaft, (vala, trubhig.i nch fuitludna med
viilsittande ardelta mätken. Huruvida någon nytta är att

föivänta it An iit;nna bii<;ke, är änruj *'btkant, m<-r än att

«oiu dtt iäges, Kor oth tldsur h^ua den smaklig, då dtji
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grön afbetas. Möjligtvis tjenar den ock Renen for lika

ändamål.

Tab. — ef en hanbuske, med blommor i nat. storlek.

— 2 en honbuske äfvt-nså. — a. en hanblomma, sedd

bakpå. — b. framtill. — c. d. en honblomma. — e. håning-

körtlarne. — f. ett fröbärande hänge i nat. storlek. — g.

en kapsel, förstorad. — b. fröet. — i. k. olika bladformer

aom förekomma.
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PFilMULA FrNNMARCHICA.
NORRSK ViFVA.

Bladen äro eggrunda, längbkaftade, helbräddade,

och glatta. Blominoriia upprata, i fåblom-

niiff ujiibell. Blomkronan trattlik.

Jjtnn. Spec. plnnt ed T4^illJ. p. 806. Ci 5. Pentandria Monog.
— LUjebl. Sv. Fl. ed. 3. s. 707. — PT^ahlenb. Fl, Lapp. p. 61. — Rets,

Prodr. Fl. Scand ed. a. 349. (Primula Norvej^lca), — Gunn, Fl. Norveg. e.

i54. — Fl. D^n. t. 188- (?• iiUe^>rifolia).

N,orriges fortrafFiige Naturforskare Gunnerns var den

förste, som sedan han funnit denna Hyperboreiska Vifvan

i veslra Finnmarken, gjorde första Utgifvaren af Flora

Danica uppmärksam på densamma, och hvilken införde

den i d6t stora Verket, ehuru under ett namn, som
egentligen tillkommer en annan art. För sällsamiieten af

Botaniska samlingar från så afiägse Polhöjder, har dock

sedermera saknats nog fullkomlig upplysning om denna
sköna art, tiils omsider Hr Prosten Deinboll , under sina

oförtrntna Naturforskningar kring de sidländtare irakter-

ne af Varanger Fjorden, åter funnit den efterlängtade, och
afven bbhngat lemna ess deraf del. Det är således med
dubbelt nöje vi skynda, att låta den såsom nu bättre känd,

intaga sin plats uti ett Vfrk,som bör vara egnadt åt Scan-

dinaviens samfälta Flora.

HorrsTiU Vifvan har någon likhet med Trimnia fart-

nosa (N:o 442) och är, förmodeligen liksom denna, pe-

rennerande. Roten beslår af några hvita, saftiga fibrer,

och hela örtståndet är högst 3 tum högt. Bladtn komma
alln från roten, och äro skaftade, eggrunda, helbräddadc

och glatta samt ljusgröna. Blomstängein är upprätt, slät^

och i toppen umbell-likt delad (på alla de exemplar vi sett)

endast i a blomskaft, nedtill omgifne af ett par sljelk-

omfattande bladljäll. Bionifodret är pipigt, 5:tandadt och

b'irt. Blonikroniins pip är jemnbred, af blomfodrets längd.

Brämet 5: lelt med nästan vidöppna , hjertlikt klufria flikar.

Mynningen är litet hopdragen och ljusgul ; blompipen hvit

men brämet l]usrödt. Ståndarne sitta inom pipen äfvtn-

«om pistillen, hvars märke är kn'ip[)rormigt. Fröcaj.seln
j,

längre äa blomloJret öppnar sig raogeu i toppen i 5 räta
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falvler. Denna bör visst icke förblandas m»d Primula

integrifolia , »om är inhemsk på de Sydeuropeiska Fjätlar-

ne, och varit känd sedan Clusii tid, och af Jacquin för-

klarad genom ord och teckning (FJ. austr. t. 327). Han

har i kanten broskagliga, fintnaggade blad och längre

blomfoderpip m. m. Den i Fl. dan. löyi. införde P. ego-

lihsensis, upptäckt på Grönland afLituienant Wormikvld,

kommer utan tvifvei den Norrska mycket nära, men synes

oss nu något skild, genom mindre storlek, mer aiJånga

blad, talrikare (4—5) samtmycket smärre och hvitagtiga

blommor i umbelien, hvarå svepet äger spetsade blad. Vi

ha äfvea sett densamma från Newfoundland, och tyckes

den hafva mer utseende af en Åndrosace.

Tab. — Plantan i nat. storlek, blommande. — a. ett

gammalt blomskaft med 2:ne fröhus i nat. st. — b. en
blomma särskilt med en del af blomskaftet. — c. blom-
kronans pip> öppnad långs efter. — d. blomfodret, rr ©•

§a Uankjjappt — f, pistillen. — alU större gjor4'»j
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CORYDALIS SOLIDA.

Inskuhen Corydalis.

Roten Ur lökartad, tat. Ortstjelken enkel ocFi

upprat. Bladen äro dubbelt S-c^Gka. Blom-
skarniarnc handlikt inskurna och längre än

Lloin^kaften.

tinn Fl. Su. 04';. (Fiimaria bulbosa). Cl \~. DrxriEi.PHiA Hrx.

AKsRiA. — Liljchl Sv. Fl. ed. 3. s. 407. (Corydalis biilbosa.) Kl. 14 T v a-

KULLE wod f-ohus. — Rett. Fl. oec^ s. ajS. — Stnit/i Fl. Britt. L. p. 748.

(Fuiiuiia sulida.)

N,vare Crtkannflre synas med skäl hafva, i anledning af

den ulmärktfl åtskillnaden i Iröliusets form, anordnRt Fu-

irari.t- ilagt et i a:ne särskllta: det ena som behåller det

foidn.<» nnnmel, och det andra — under detta som vi efter

Ventennti benämning antflga. Dess fröhus är skidlikr ,

med 2 vfllvler och många frön; deremot detsamira hos de

förra .Hr i rummigt utan valvler med ett fro, som är fästadt

vid fröhusets inro sida. Yexter af begge dessa föihftll.sn-

dfn äro redan gifna i delta Verk neml. N:o )5 och 42»

af hvilka den förstnämde är samslägting med denna, som

IrJiffas mycket sällsammare, ehuru båda välja lika artad be-

lägenhet ati forikonima (se N:o t5).

Af den här föifställde, förekomma 2:ne utmärkta art-

förändringflr : en större och en Hera gånger mindre; den

förra är dock icke funnen så långt åt Norden som Han

aednnre, hviiken vi sett på några ställen kiing Hufvudsta-

den, biiiiJa om våren blommande, men, som det synes en-

ligt odlings försök, litet senare än CorydrAis Jobacea (N:o i5
)

Rotf^n är lökartad, tät och stor som en liten hassel-

nöt, ("rtstjelken vexer merend» Is cdelt , upprat, trind, glatt

och föl sedd i^utom med det närmare roten sittnnde blad-

fjället) med 2, sällan 3 alternerandfj blad, som äro långt

skiiftade, greniga eller dubbelt 3 delta med viggelika^ i top-

p^^n trubbiga, dä och då inskurna släta småblad. Blom-

klasen siittr i toppen, helt enkel, innelattan<le flera pur-

puriöda blommor på skaft, emellan handlikt delta hlom-

ikärmar, vid basen vigglika och längre än blomskaftt-n.

Blomkronan är blekgul vid basen och dess sporre är cy-

liadihk och trubbig. Köndelarne äro som hos dea förut
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anförde (N:o i5.) Fröskidan spetsad åt ändarne, blir korr

och öppnar sig mogen vid basen.

Den mindre afarten skiljer sig i föga annat från Cöry-

'tJalis fabacea (Fumaria bulbosa b. Lian.) än genom de
inskurna blomskärmarne. Vi måste härvid bekänna, att vi

sett en af blomskärmarne på ett stånd af denna sistnämn-

de, till hälften 5 Hikig, bland de öfriga som voro belbräd-

dade. Emedlertld, efter flera års odling af begge slagen,

har man sett dem bibehålla sig vanligeu alliid oförändrade.

I Medicinen har den med ihålig rot försedda arten,

(Corydalij cava) varit fordom brukad. Ku mera finnes den
icke på Apoteks-listan. I annat fall kunde väl också roten

af den Inshnma, liksom den al Håirots-Corydalis b' gagnas;

Tab. — I. den större arten. — a. den mindre af den
InsJiurna Corydalis i nat storlek. — a. de inre delarne

af blomman, mycket förstorade, — b. fröskida^ med eQ
bloniskärm i nat. storlek.
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LITTORELLA lacustris.

Strandlin G.

Bladen y alla från roten, äro jemnbreda, syllika.

Hanblomstänglarne äro enblommige. Honorna

utan skaft, begge utiir bladvecken.

'Linn. Sp. pl. ed. VrUld. 4. p. 33o. Cl. 21. Momohcia Telrandria.

— Lergius i K. V. A. Handl. 1768. s. 312. — Liljehl. Sv, Fl. Ed. 5. s. 94.

Kl. 4. Fyrmänningab Fnc^vinttflde. — Linn. Fl. Svec. p. 135. (PlanUg*

uniilora). — Flora Dan, t. 170. — QisecKe ic. fasc. i. t, ai.

E,/huru af samma naturliga familj som Grobladslagtet

(Plantagineas) hvaraf en art är beskrifven N:o 93 , är

&trandlinge?i vida derifrån skild på könsystemets vägnar,

såsom en verklig Sambyggare, deremot det förra äger

hermafrodit-blommor, livarjemte en olikhet hos frukten

företer sig. Länge var den, det oaktadt, i samma slägte

bibehållen, ehuru Bernh, Jitssieu hade genom sina vigtigä

anmärkningar redan år 1742, (Mém. de TAcad. des Scien-

ces p. i32 t. 7. f. 1—40 gi'vit Örtkännare god anledning

att betrakta den annorlunda, Bergius rättvisade omsider

uppgiften, och genom fullkomlig detalj af Vexten, beskref

den på ofvannänmde ställe, hvilket också af von Linné

sedermera godkändes.

jStrandlingen är nästan en Vattenvext, och träffas pä
sandiga sjöstränder, stundom ut på ijelfva djupet, såsom

kring Mälaren med flere Insjöar samt flodcrnes åbräddar

i åtskilliga trakter, så nordligare som sydligare af Riket;

men kan likväl icke anses som en af de allmännare. Dess

rot perennerar och stiger rätt ned, samt äger många enkla

bifibier, och utsänder ofvan jord krypande roltelningar

(stolones). Bladen, alla från roten, äro jemnbreda, i top-

pen spetsiga, ofvanpå ränlade, under convexa, släta, men
(för dft väpnade ögat) beströdde med fina upphöjda punk-

ter, vexa uppräta eller uppstigande, 2-3 tum långa, nära

roten balglikt utbredde, till liälften der omfattande hvar-

andra. Blommorna utkomma från de yHre bladens baljor,

fltra tillsamtnans fast till könen åtskilda, på samma stånd.

H-inarne »itta på en enbloiTimig, trind, upprat, slät blom-

stänij-l, stundom så lång s"in bladen, försedd med «tt

litet hinnagtigt blomfjäll, älven med några smärre vid dess
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litgäng ur bladvecket. Blomfodret består af 4 småblad,

lanseltlika, än hvassa^ än trubbioare och concava, tned gröa

köl och genotEskinlig kant. Blotiikronan är tiattlik och

Isngre än Blomfodret som omfattar dei$ pip. Brämet är

blekrödt, 4'delt med ovala, hvassa, uppräta flikar. Stån-

darnes fitrSngcr cro 4j 5

—

6 gånger längre än blomkronan,

sittande å blomfästet, trådlika, hvita , uppräte, efter blom-

ningen nedhängande. Knspp^rne, fastade midt under, äro

hjertformige
,

pl«vtta, och guK>. Ett rudiment till pistillen

synes i botten af blomman. Honblommorna , merendels 2

tillhopa der hanblomstängeln uppgår, äro ulan skaft. 2

fjäll, hopvexta vid bssen, omfatta hvar och en «f blom-

morna: det ena är hvasst, det vndra 5:delt i toppen. En
conisk, genomskinlig, upptill 3:tandad hrmia, i ställe för

blomkrona, omger fruktämnet, hvilket ovalt och spetsigt

liar ett hårfint, Judet, rekt, hvitagtigt stift, nästan | så

långt som hcasttngeln. Märket är odelt och hvas«t. Fruk-

ten omgifvcs ef den torkade hinnan, och blir en oval,

spetsig, mörk nöt, skrynkig utanpå, stor som ett Linfrö,

och hyser, inom ett enda rum, en hvit kärna.

Örten blommar i Juni, och träffas merendels eljest

hela sommaren på de ställen, der den fått sin plats. Så-

som brukbar i något afseende är den väl icke känd; men
det särdeles egna och nätta i dess utseende och delar, gör

den icke utan anspråk it urskiljas från andra vexter

,

hvilka gräsformen i synnerhet tillhör.

Tab. — Vexten med sidlöpare blommande; i naturlig

storlek. — a. en hanblomma med sin stängel samt hon-

blommorna vid basen. — b. en hanblomma, förstorad. —
c. en honblomma. — d. dess blomfoder, särskilt. — e;

frukten. — f- densamma på tveren afskuren, för att visa

nötea> förstorad. — g. frukten i naturlig storlek,
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CÅREX PULICARIS.

L opp-Starr.

Bladen äro tagellika. Axci är enkelt. Han-

narne sitta öfver och honorna under på det-

samma. Stiftet har 2 märken. Frukterne äro

nästan trinde och nedböjde.

Linn. Fl. Su. p. 3a4. — Cl. ai. Monoecia Triandbia. — Liljehl.

Sv. Fl. ed. 5. 3. 26. Kl. 3. Tremänningar enqvlnnade. — J'^ahltirib-

» K. V. A. Handl. i8o3. — Linn. Suppl. p. 495. (C psyllophora).

CAREX OBTDSATA.

Fästings-Starr.

Bladen äro platta. j4xet är enkelt med hanar

och honor som på den föregående. Stiftet

har 3 märken. Frukterne äro utstående, helt

runda och trubbigt 3-kantige.

Linn. Sp. pl. ed. PTilld 4. p. 21a. — Liljehl. i K. V. A.- Handl.

1793. s. 69. T. 4. — Ejusd. Sv. Fl. ed. 3. p. 27. — PVahUnb. i K. Y. A,

Handl. i8o3> s. i39-

I elt Vextslägte så talrikt af mångformiga arter som det-

ta, har varit n5dj|^t till dessas urskiljande att fasta upp-

märksamheten på somliga, arterna flockvis tillhörande kän"

nemärken, tagne af Axets beskaffenhet »åsom enkelt eller

sammansatt, af pistillens delning, könens olika plats på
samma ax m. m. som i de Boinniska Verken anföres. De
begge närvarande tillhöra den första flocken, och äro, ehu-

ru snarlika, väsendteligen skilde sins emellan.

l.opp Starren vexer i kärr med dybotten och gungvall,

likväl ndgot mindre allmän, än den så kallade C pauoi-

flora ell. C leuco^lochin Linn. Suppl. , med hvilken den-

na varit tvifvelsutan origtigt förenad. Roten perennerar och

är dtlad i flera rröika fibrer. Några strån vtxa tillsamman»,

tiådsmala och släia liksom blnden, hsilka äro af lika längd,

hålfina, men c>fvanpå rännlade. Axet är jemnbredt och

upprätt, bestående af många, öfverst sittande hanblommor

inom möika fjäll, samt af flera honblommor, något åt-
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skilda och omsider tillbaka böjde, då fjällen affallit. Pistil-

lens niäikon äro endast tvenne. Fröna ha elliptisk form,
hvass;i åt ändarne, med köl å önise sidor, och äro möika
Och glänsande.

Fästings - Starren
f sä kallad af fr«ml. Professor ZrV/e-

blad, som upptäckte denra ert, J789, på Öi^nd
, på

öppna fältet nära Köpings Prestgård, är dock sederme-
ra funnen litrestädes å samma Ö af Svanz, Ahlqvin och
Rosén, eljest icke ännu hvarken in- eller utrikts.

Roten är mycket krypande och Hbrös. Bladen äro
platt.^, rännlade, med Z-5 upphöjda strimmor på baksidan,
för öirigt släta och liHigt gröna. Stiået är uppstig-jnde

I - 4 tum högt och 3 kantigt. Axet är liksom på Lupp. star-

ren, men mindre och aflångt med hviigula fjäll. Ståiidarne

ha bruna knappar, och honorna (5 5) äga ett nästar) klot-

rundt fiukiiimne med tillbakaböjda gula märktn. Frukten
blir rund, tydligt 3k*intjg, slät och rödbrun. Som denne
ibland lörekornmer löga mer än fumsläng, ig«'nfinnes den
icke lätt, äfven deiföre att den ofia döijes af «n<.!ra små
^läsarter livarfif dtn torra hedt^n är bevuxen. B!.skrilr.'in-

gtn intygar lill lullo om arisKJilnaden liån den föregåt nde.

Tab. — I. Lrpp f^tarren. fit stånd, blommande, inåt.

storlek. — a. ett strå mtd mognade frön. — b. en han-

bi »muia — c. en lionblomoiB, förstorade. — d. Fröei in-

neslutit inom sin fröhinna. — e. densamma öppnad, så att

fröet blir synligt. _ * en del af strået, som är iriniit. —
2. J^äitings y Larrt^n, ett större och ett mindre s'åiid. —
** en del sii del 5 kantiga sJråal. — a- ett sliåmed blom.-

tnande ax. — b. en hanbion ma. -r- c. eo, lit>fibiwXi>pia. — d«

^l frö iaom sitt ^innagtiga hy lie.
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ÅSPLENIUM SEPTENTRIONALE.

Mordisk Lanke.

Stnmhiadcn dela sig upptill i smala jemnbred»

flikar.

Linn. Sp. p1 cå. Wlllil. 4. p. So/. Cl. 24. CrthOOAmia Fitic*s.—

JL/nn. Fl. Sii, p. 671. (Acroiiclium septf ntrionale.) — Liljebl. St. Fl. «#•

3. s> 517, (K!. 16. LoNNGiFTE, Ormbunkar.)

ASPLENIUM BREYNII.

Breyni eller Tysk Lånke.

Slnmhladcn äro greniga , nästan dubbelt peniiö-

delta; småbladen vigglika, aflånga, uppräta,

upptill i spetsen inskurna.

Svartz SvRops. Fil. p. 55. — Liljehl. Sv. Fl. ed. 3. s. Sij. — Reis-

Obs. I. 52- Sp pl. ed. WiUd. 4- p- löo. — IJ-^eis. Crypt. Gott p. 249.

(Aspl. germanicnm.)_ — Smith. Fl. Brit. 5. p. ii5o- (Aspl alteriillolium.)

Breyn. Cent i. 139. ic. 97. (Aciostichum.) — Retz. Fi. Germ. 3, p. 55»

Scolupendrum alterhifolium).

D,en stora V^sxiflncken, känd under namn af Ormbun-

kar, skulle, utan den nu aniaona systematiska anordning'

efter fröredningens förhållande på stambiadfcts afviga sids,

icke kunna, åtminstone med någon lätthet, utredas. De
med deras Jiinna^tiga täckehe färsedde Jrörednitigs linier,

som de båd« här föresiäljue arterne äga på dishen afstam-
bladet , utvisar deras sanna irändskap med Länk -6];igtet,

och visst icke (som man fordom irrat sig,) meåAcrostichum

,

hvars fröredning är helt bar, och utan viss form betäcker

hela afviga disken.

Den Nordiska Lånkfins rötter vexa i torfvor cch äro

svarta. Flera stamblad af 5-4 tums längd sitta tillsam.

man-;, stråiik.i, up;^räia, släta och mörkgröna, vid roten än
smalare och liksom skafiade; upptill dela de sig i 3, korf
skaftade, jemnbreda flikar, ojämnt tandade i toppen, ofvan-

på rännlade; bakpå synas fröiednings-linierne parallell oth
tätt till hvaranrira löpande, så att de omsider intaga hela

disken med deras 11 örkbruna stofilika capsler. trötäckel-

serne sitta inom brädden, längs efter linierne och öppna
sig inåt hvarandra.
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Breyni Lårike, som bär namnet efter den Örtkännare

som först utmärkte den, finnes också i bergsklyftor eller

refvor, men mera sällsam än den föregående. Roten lik-

nar den förras. Stambladen vexa knippvis likaså, dock sal-

Ifln sä talrika. De röja en JiHigare grönska, men äro svar-

ta, liksom brända vid roten. Upptill grena de sig i 2-3

grenar, som bära några få, skaftade, uppräta, vigglika, nerv-

fulla småblad, i toppen naggade. De nedra småbladen

blifva stundom flikiga. Frörednings linierne äro få, korta

och blekbruna med deras ljusa hinnagtiga täckelse.

Till AsplfJiinm Ruta muraria. (N;o 5o5,) kommer den-

na sednare närmare än till den först beskrifne, i anseende

lill det greniga stambladet; men småbladens form och ställ-

ning är olika. Förmodel. har man i Medicinen icke mer

fiti vänta af denna ån af Murrutan, om hvilken är tilUörene

afban.dladt.

Tab. I. NordisTi Lånlie, ett stånd deraf i nat. storlek.

a, toppänden af ett stamblad med fröredningen. — b.

€n liten del deraf, mycket större gjord. — c. en fröcap-

jel. a. Breyni Lånke, ett stånd i nat. storlek, med ett

Stam blad särskilt jemte fröredning, förstoradt.
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MENZIESIA CAKT^TJTKA.

B I, Å M R N z £ F. s 1 A. — Kruhihig. Jy vru f>' iih. (jriipgrns,

BlacLui äro jemnbreda, liubhign me-i Ijroskiig-

tiga tänder; Blomtidficii äro oakla,(kT.> iiil-

ho|)a sitlaiule i toppen. Blonuiioj na 5-deita,

iiifJ ro Siåndare.

Si-artz i I.iun Trjiis-Jct. lo. 2 p. p. '^'S- T«b. %o. — l-J^nhlcnh.

Fl I..irp.
i>.

i^j. Cl. 8. O cTAN 1111 1 A. iVIono{,'yni». — Liljcbl. Sv ri: fJ.

o- s vi/f. Kl ro. TiE 'I Ä N N I w G \ K ,
Enqvinii — Livn Fi Su. p. i57 ^''

lap;». n 154 •• »• ^' 5- ^Aiidn>mi'da c,-vri»!t»rt. — T7''illd Sner. 2. (
'Qi-^

Eri.a rxrirea.) — Fullas Fl. Uoss. 2. p. 54. T. 72. cAudromeda taxuoliaj

ri Ijjii. I, 57.

i_Jn lårt^-^ känd Buskvcxt, nii finförd nndtr ett nytt nnmn^

hvartiil iikvai en sor^f.iJiiaflie ^ifiUikriing al iröhus l Toian.

låiit. Sir J. E. "yitiitk benämtide så, fö;- lärifjre ii" iil'b<<ka.

ett i Nord Arntinka appläckt örtsj^^^Ce — «f Herr Menzies;

då srad<l på en Expedition gmom Södt'rlialv«u i]n,dpr C«pit.

T'an( Olivers I)(ji;il, såsom Läkare •)rh Natiu forskire ; och

det nr med deit;» »Släate^ åin hir ftiresiallde bör förfinas.

Sli^^lmärket utgörts ^1:' ett / hindint hjomfoder iinrler ölotn-

Jirnnan so/n iir oduit ; Stdndarnes hnappur äro ulan borst'

och f'öcnpselns meiianskiften fnrmeras af dess vah len, in-

bojila hanter , Itvilktt visar den naturliga Irandskapen med
PJiodor aceif

.

hlå Menziesian hör till Fjällens Flora. Hoii är en
al de ailinännfire buskar på lorra fält orli hö^Jt-r, så väl

i d*! n;:d:«> re^iont-tne fil Fj.illeD, soiii på dc-ras ås«r. M-n
tian jnötes icke tndnst i de Lup|>sk.T Fj-iltfn, uinrx älven nä-

stan yinniijare på åtr-.ni .som gränsa itUili ( ».;l<^rnt! orti Jcrrt-

Jand ; och utom nc-indinHvien , \\\\f^nn sig lunae 'Stora Bri-

tBiini?iiS Nord!it;aste trflkt»-;r och Asiens.

Bir-.kfn utgöres af flera kull Jiggand*^ stantm»r, från någ-

r?» tum till hall aln långa, betäckia med mörk. ojrmn bai k
— liviikfl deia sig i flf.ra (merendels 5) uppräta, och niisinn

Jiki liöga isrenar. Fjolårets äro nedtill bnra, rntn äirful-

]a tfler df bfi\IIn« bluden. Arsskotit-n äro derentot beläck-

t« mid blad al tn Jit.ies bredd och 5 linit^ts Jängd , ulan
viss ordning ocli nästan ui^n skaft, när» hvarandra tlier

ndadre tydligt ^ i krans SHiTimansiirandf, både i 3 års eam.
If»^ ofvanpå ^röxia^ under biekdit;, och i kanten försedda med
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broskagtiga genomskinliga tänder. Två - sex blomskaft ut-

gå helt enkla från toppen af fjol årets grenar, en tum lån-

ga, trådsmala, gleshåriga , rödblå och enblommi^a. Blom-

fodret är litet, 5-delt, purpuilärgadt och hårigt. Blom-

k^on^n egglik , nästan uppblåst, 5 hörnig, Lögblå, ibland me-

ra röd oth äfvi n helt hvit med hopdragen mynning och

5deit, kort tillbakttböjdt trubbigt bräm. ^tändurne äro

vanligen lo; (likväl träffas ock 4-delta blommor med 8 stån-

dare; med räta knappar, som sakna borst, men äro kluf-

ne upptill med 2 öppningar i ändan. Stiftet, som ej stiger

utom blommans mynning, är purpurfärgadt och har ett

knapplikt märke. fröhuset blir atlångt, omgifvil af en

upphöjd ring vid basen, 5 hörnigt med 5 rum inuti, och

öppnar sig fullmoget vid öfra ändans hörn, då melJan-

väggarne synas formerade af de 5 valvlernes inböjda kan,

ter. Närmare bottnen äro de dock med stödet hop-

vexte. — Fröna äro otaliga, spetsiga, men nästan stofifina.

När blommorna slå ut, som sker i Juli, luta de mer-

endels något nedåt; Fröhusen deremot stå alltid uppräta*

De färska bladen ha en kärf, sammandragande smak;

för öfrigt är nyttan obekant; men busken kan alltid anses

«om en af de skönaste af Fjällens alster.

Tab. — hela vexten i nat. storlek, blommaude. — *

en afbruten sijelk med blad — förstorade. — a. Blomkro

nan skiljd från blomfodret och köndelarne. — b. en stån-

dare. — d. pistillen. — f. en bladig sijelk med fröcapsler

i nat. storlek. — g- en fröcapsel. — b. densamma mogen,

öppnad i 5 valvler (förstorade.) — i. stödet hvarå fröna sit.

ta. — k. en valvei särskilt. — 1. ett frö, mycket försto-

radt, äfvensom de föregående.
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HYPERICUM puLCHRUM.

Gyllenrlommig Hyitrik.

Örtstjelhcn är rak, trind. Bladen stjelkomfat-

tanJe, hjertlika, glatta. Blomfodrct har glan-

dulöaa insägnitigar. PisliUcruc äro 3.

Linn S,.. n ed. Wil'd, 5. p. q45s. Cl, iS Po r.vAn ei,i hi a Polyan-

dria. - LdjM Sv. Fl. ed. 3- p- aga. Kl. g. M Ä ngm i nn i -n o a a 3-6-qvin-

nndede. - Fl. Uan, s. 75. - Fria Kovitu-e Fl. Su. IV. p. 50,

Också en «f de vextersom hittills saknats i Flora Suecica,

oaktadt läng,'sedan knnd lör inlien.sk i Norrige kring nej-

derne af Bergen. H:r Mng. Fries, som sträckt sina Bota-

niska Torskningar utom de egentliga föremål luilka han sa

lyckligen bearbetar, hir upptäckt denna vackra arten så-

som älven i Norra Halland vexande på bergen ofvanfor

Kungsbacka. Från roten, som är något krypande och mång-

årig, uppsk,«tfl llere örtstjelkar qvnrterslånga och derofver,

helt raka, trinda ,
gatisk. släta och något röciletla besatta

med blad och smärre grenar utur motsvaiande bladvecK,

Bladen äro hjr-rtlika och omfatta stjelken, slära och pric-

kiga på ytan, samt blågrå inunder. Åldrade rodna de stun-

dom. Vid blomningen, som infaller i Juli, formerar ört-

ståndet en vippa af raka, 5 blommiga grenar. Blomfoders-

bladen äro atlånga med fina körtelagiiga insagningar, ^och

blomkronans guldgula, på undre sidan mi-rcndels röda.

Siåadarne äro. väl icke, enligt klassens karakter, kmpp-

vis hopvexte, men de sitta likväl såsom i flera flockar kring

de tre pistillerne, som tillhöra så väl denna som våra of"

ri<^a artftr. Det är ej bekant om v xten äger någon eko-

nomisk nytta eller Läkedoms krf.ft.

T«b. — Hela vexten i nat. storlek. — a. Ståndarne.

— b. pislillerne. - c. ett blomkroneblad. — d. blomtod-

ret. — e. Fröcapseln. — f. densamma på tveren afskuren.

— g. ett frö. Alla litet större än i naturen.
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RANUNCULUS arvensis.
o

A kerRanunkel.

Bladen äro snmmansatta', de öfversta tredelta.

i;ikari;e ]< iiuibreda. Fröna äro taggiga.

Linn Fl Sv p. 197. U'. Res. p. 104. Cl. i5 Poiyandria Polygy-

ii!«.— I.iijehl Sv. Fl. ed 3. s. 5i>5. Kl 9. Mak gm a ^ w I^ c ar Alåiig-

qv iinade. — Äeta. Fi oec. s. 483.

ji i. //7«//Ä<?/ SlägtÄt är ett ibland dera hvilkas flrter fått den

vi<i<ii j* ktJjstS' bestämnit-fscn på Jordklotet, au i ^rftnnskap-^f

ai bt^gge Poleroe, än spridle kring Fjälleni eviga l5rria»s«'r

— oth än på Orien'ens s^;ibtän!)a fält. Alla belägenhettr

och iordmåner halva sina, — och så Hngo åkrarne denna

på derfls lott.

D^n uppkommer från en annuel , fibrös rot, med en

rak, iriånjigrfnig örtsijtlk som ar trlnd och slät. De blad

s^^rr- sitta nederst, äro sammansatta eller greniga, likväl fin-

nas roiblailen .^stundom log^ delta. De öfre deremot äro

S-ietH, med j.mnbrtida 'ibland 2 - 5 klufn^) flikar. Blom-
iTiovna sitta midt emot bladen, på sk.''ft, små och gnUgti,

ga T)-r>«s blomfoder är vidöppet orh hårigt. Kroiibladen

<Vrtla, ijp[)till bredare, l^röna bJifva utmäikt stora, fasta-

de endast vid den vissn«>de bloiimans ctnlrum, något liop-

tryii-t". m*'d utstå- »ide taggar rundt om tätt besatta.

Altr Ranunkein förekf.iiTjmer i .sädesåkrarno på Gott

Jand och (land, oth träffa.s äfven i Skåne, såsom vid ör-

tolia &r. D n bl- -mmar i J^ni, och Iröar sig .således bit-

tida .Soin f.gräs brtrakted kan den ibland blifvfi öfver-

lägs^n [Linn. Öi. R<sa s. 174) och den bör vata sä rnycket

ntiitdre vilkomt^jen, som han icke skAJl efterge nä<,rn »tfsi

Dii slä^iingM i i,kärpa, gerkon) hvilken endast 4 ioJ af fär-

sk« gra.s' i kan, tiiligt hmanone , döda eit lår. Dessa krea-

tur tå bl'-d[ ii-s ({'Thf, hvareiiiot man såsom botemtdel
uppgifvit CmuiIVt (ich Terpentin blanddde med Salt.

Tab — Hela örten, både nied blomma och frukt.

a bli rrdndret. — b el t bluiiikrone blad. — c. häningskör-

ttl fjället. - d köii-^' larne i nat. storlek. — e. en stånda-

re sSiskilt. — f pistilkn, förstorade. — g. capsi-^frne fje-

re hopsiuande, niogaade. — h. en enda såuan i natuiJig

jtorltk.
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PAPAVER Argemone.
Spik-Vallmo. /4£,ersilhe. — Manhup.

Öitstjelkcn är bladig och mångblommig; Frö-
husen aflånga, kliibbllka och styfbåriga.

l.inn. Fl Sv. p. i8a. — Cl. i3. Polyandria Monogynia. — Liljebl,

Sv. Fl. ed. 3. s. a84 — K.1, 9. Mån c m Ä^ m imc ak, Encjviiinade. — Fl.

Dan. 667'

D.enna, som är en åkervext, förekommer knappt pä an-

dra ställen i lliket än på Öland och i Skåne. Roten är

nnuel, liksom på de förut beskrifne. Örtsjelken är slan-

ki^, men grenar sig orh är betäckt med styfva något lill-

iryckt.i hår. B.aden på stjeJk och grenar äro tredeha

,

pinntaggade, med jemnbreda flikar.

Blommorna sitta ensama i ändan af grenarne. Blom-
foderbladen är strälhåiiga och kronbladen blekröda och
strax affallande. Slåndarnes strängar äro mot toppen o-

vanligt breda, och knapparne liksom på skaft sittande. Pi-

stillens märke har ^-S strålar. Fruhuset blir smalt och
kiubbformigt, nästan 5;kaniigt och, särdeles i öfre ändan
sträfhårigt.

Blommorna bli äfven på åkervallmon , någon gäng,
dubbla. Utom af getter och får, lemnss denna art orörd
af de öfriga husdjuren.

Tab. — Som är tecknad efter den lefvande vexten af

Herr Agralius (ulaf hvars öfvade liand detta verk kom-
mer att ibland figurerna framgent uppvisa många sköna
vedermälen), föreställer hela örten i nat. storlek, blomman-
de. — * en blomknopp med blomfoderskalen betäckt. —
a. en ståndare med sitt platta, breda fiiament förtlorad. —

.

b. en mogen fiöcapsel i nat. storlek.
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CAREX Leucoglochin.
Tacgstabr.

^Axct är enkelt, hvarå i hane sitter öfver och
2—3 honor inunder med 5 märken. Fröhusen
äro lansettformiga , trinda och nedböjda.

Hvart stånd har ett enda rännladt blad.

Linn. Suppl. j^ag. 4i5 Fl. Lapp. n. 339. (C. piilicaris). Cl. *r.

MoNoictA Triandria. — Liljebl. Sv. Fl. ed. 3. s. 27, TnBMANNiMCAn
iniviiinjJe. — IVahlenh. Fl. Lapp. p. 224. — Flor. Dan. t. i379' ~"

l^'Uld. sp. pl. 4. an. — Lightf. Fl. Scot. 545. t. 6. f. 2. (C pauciflora).

CAREX MicROGLOCiiiN. TVaJilcnh.

Borst-starr.

~Axet är enkelt med könen som ofvan, men flera

honor. Fröhusen lansettlika, halftrinda och

nedböjda, hvart och ett med ett nållikt borst.

Hvart stånd har flera trådlika blad.

T^ahlenb. F|. Lapp. p. -»aS- — K. V. Akad. Handl. iSoJ. p. 139. —
Flor. Dan. t. 140a. — Liljebl Fl. Sv. ed. 5. s. a/. — FlKilld. $p. pl. 4.

Viid första påseendet foreter sig icke mindre likhet emel-

lan dessa arter, än emellan Lopp- och Fästingstarren,

v\er\ äro likväl till alla delar niärkligen åtskiljde. Tagg-

starren träffas ymnigt i djupa, med hvitmossa betäckta

kärr; fästad med en krypande, lång, fastän trådsmal rot. Do
baljor som omgifva strået vid roten äro endast spetsiga

och utan blad; blott den innersta bär ett sådant, som är

hopvikt elier rännladt och slätt. Strået är 3:kantjgt, 3—4
tum långt. Axet litet, smalt med en hanbloroma öfverst

och 2—3—4 honor inunder, med långa stift , skruHikt vrid-

na vid basen, men upptill som borst utskjutande och delta

i 5 långa märken. Fröhusen äro trinda, spetsiga och till-

bakaböjda samt gula till färgen.

Borst-starren, en icke länge sedan ännu obekant art,

5r iipptäckt af Doktor Waklenberg , så väl på sidländta

stäljpn under fjället i Norrlnnden, som äfven i Torneå och

LiiUå Li«ppmarkers fjälltrakter. Roten är lufvig med några

lå silllöpare. Fiäa denna uppk(>mma, jemle det helt trin-

da, iläta strået, mångtt trådlika täta (ej räunlade) blad.
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Axet liknar den föregåendes, men honorna äro merendels

6, smala och hvftssa, fastän hälften kortare och mindre

ljusa i färgen. Märkvärdigist är det åoryt som är fästfldt

på froeis yltre sids ; under blomningen inneslutet inom
fröhusen, men utskjaler s;dd;in och blir hälften längre än

frukten, Sliftet är derémor så kort, att dess 5 märken sy

rxas endast vid inre sidan af borstet. Fröhusen, som hsfva

en sida något plattare, äro iika så lillbakaböjda som hos

Taggstarren. Hmedlertid, vid samfält granskning af båda

arterne, finnes ingonting säkrare än deras specifika åtskill-

nad, h vilken teckningen härjemte torde ock nojagiigt fur-

klara.

Tab. — Föreställer A. ett stånd af Taggitarren i nat.

storlek. — a. en honblomma, mycket förstorad. — b. den-

samma öppnad, med fruktämnet och det utblommade stif-

tet. — c. ett stycke af strået. — d. af ett blad försloradt.

B. Ett stånd af Borst starren i nat. storlek. — a. en.

honblomma. — b. densamma öppnad, för att visa borstets

säte jemte pistillen. — c, d. delar af strå och blad> myc
\sx förstorade.
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MONTIA FONTANA.

Monti-Ört, KutlelunJi. — Liden Vandarve.

Örlstjelkeii ar grenlg, tudelt; Frukten är nedåt

hängande.

'Linn. Fl. Sr. p. 4o. Cl. 5. Tim and ni A Trifjyni», — Liljehl. St.

Fl. ed. 3. ». 8f. Kl. 5. Tn e mänk I^G a a, TreqvinnaUe. — Michel. G*n.

i8> t. 13. i°> a. Flor. Dan. t. 151,

D,etta örtslngte, som Jnssieu fort till Portnlacece, urskil-

jes från andra uti sin klass, genom sitt blonilodtr, som be-

står af 2 efter blonmingen qvarblifvande valvler eller blad;

och en i:Lladig blomkrona som är 5 delt med 3 mindre fli-

kar, samt ett fröhus med 3 frön. Namnet härrör från

"Miclieli, som på sia tid dermed velat hedra minnet af en
vetenskapens gynnare, J, MonU, Botanicés Prof, i Bo-

logna.

Vexten, sådan den vanligen förekommer, må väl an-

ses såsom en af de mindre bland örter, till utseendet unge-

fär lik Stellarierne. Hon trilves endast på våta ställen,

särdeles der vattnet nedflyter från brunnar och springkäl-

lor. Dess rot är annuel och Kntrådig. Örtstjelken tudelar

sig i många liggande grenar, som taga rot, äro bladige

och rödletta. Bladen sitta parvis mot hvarandra, aflånga

,

helbräddade och glatta, samt liksom stjelken något saftiga.

Blommorna sitta på korta skaft, små och hvita, och öppna

sig sällan utan i starkt solsken; men blifva efter befröd-

ningen hängande. Uti blomkronan som är oordentligt 5-delt

i 2 större ooh 3 mindre alternerande flikar, sitta stån-

darne fastade vid de sednare. Fröcapseln är blott en-

rummig, och öppnar sig med 3 valvler, inom hvilka 3
njurformiga och på ytan skarpa frön ligga gömda.

Icke snllan är blomkronan blott 3 delt, äfvensom kon-

delarnes antal varierande, neml. 5 ståndare och 2 pistiller.

Af denna ört träfTas också en märkvärdig afart, hvil-

ken vi icke våga anse såsom specifikt skild från den van-

liga, Ulan anföra den med Persoon (Synops. p. ill) såsom

variation, med namnet erecta , och är funnen af Herr

Agrelius i trakten kring Medevi helsobrunn på sidländta,

skuggigd ställen bland gräset. Den vexer alldeles upprätt

och mindre gteuig samt med längre blomstjälkar än den
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vi f6r«t beskrlfvit. Harjemte bifogade figuren visar for 6f-

rigt deis forhåJlande, äfven sohi mycken likhet med dea

MichsU gifvit (Nova plant, genera p, 18. Ta b. i3. f. i.)

under namn af Moniia aquatica major, men som likväl för

sin betydligare storlek tord« vara egen art.

Tab. — visar i. Montia fontanuy som den allmännast

förekommer, dock något storvext. — a. den raka afarten.

— a. en blommp. sedd på sidan. — b. blomkronan sär-

sUilt. — c. pistillen. — d. fröcapseln sittande inom blom-

fodret. — e. denaammas 3 valvler öppnade samt fröna —
alla figurerne mycket förstorade. — f. fröna i nat. storlek.

— g. ett frö, förstoradt. — h. detsamma ituskuret, för att

isa dess album«Q pcb embryo, efter Ccertner.
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ROSA SWARTZII.

S w A R T z'$ Kos.

Stjelk och bladstjelkar med strödda krökta tag-

gar; hladskärmarne i kanten sågade; bladen

på båda sidor glatta, glänsande, ojemnt såga-

de; stifienta utdragna; frukieii eggrund, glatt.

LiHebl- Sv. Fl. 5. 716. 9. TjOGMÄNNiNG. Mängqvinnade. — Fritt

Fl. Hall. 87. Novit. Fl. Sv. 54- 5- — ^f^el. Diss. de Kos. Srec. 48.

R,edan under N:o 3i3 har delta nrbete meddelt de kän-

netecktn, som utmärka del praktfulla Rosslfigiet, hvars

arter biand alla örternas slägter torde vara minst be-

stämdt utredda, för svårigheten kanske, att till skillnad

utfinna de säkraste k;iiiriemfirken, enär naturen här liksom

samlat sina gyckiande förvillelser. Taggar, Blad, Blomma
och Frukt äro de v;ixtdtl«r, som snarast förekomma Bota

nistens uppmärksamhet och gifva honom en lätt tillHykt

viti Riternas bcsi.Tmniande inom et slägle; men bland Ro-
sorna är det likväl dessa delar, som mest förändra sig, bå-

de til form, färg, och icke sällan älven till beklädnad.

Däck finner man minsi.a ombylligheten hos Taggaina, som
aldrig ölvergå från krökta, vid basen utvidg.ide, til raka,

siun-lom borstlika; livadan ock räitMste fördelningen, Ros-
arterna emellan torde vara, al flockvis derefter i ordning
föra dem och vidare underdela dem efter bladens bekläd-

nad, som högst sällan är förändrini^ eller öfvergäng under-
kastad, iMed antagande häraf tillhör iSwar;^'^ Ros denfJock,
som är försedd med krökta taggar orh rierjemte har på
båda sidor glatta blad. Den har lörst af Professoren Doct.
Ad. Afzelius blilvit anmärkt och af Adj. Mag. Fries, sås(.»m

egen art, uptagen i \år Flora und^r det nnmn, som lika

länge med vetenskapen skall förvara ett dyrbart minne af

den som genum en, må man if^^ft , förtiiig bortgång till

ätilnre ry.mder, beröfvades tillf.illet, alt fullkomna en efter-

längtad gärd ål Botaniken i c-n redan Jöi beredd Monografi
ölver delta slägte. Swartz's Rosen har med vår allmänna
Hundros eller så k«lhile Njupon Buske (se ofvan N:o zcj)

en sk stor likhet i alseentie pä taggir 0( 1) de på båda sidor
gUlta bUden, at trfm denna syupur.kl vår skarjisynte v.

Linné troligen santniånfört dem bA(]a, helst den ifke kun-
nat utidgå hdns uppniärksamhei , iå den lörpkommer, från
medlet af Gesiriki^ind till Rikets sydligaste grän^ , på skugg-
rik« ställen o. \\ vi.l beig^lötter. D.-n skiljer sig likväl märk-
bart hån Hundrosen (hv^rs Linneiska allmänt antagHa
n.iiiin hvHiktn boi filer, utan förfelnnde af de reglot oer-
före dennö store niä«tare stadgat, kan ur Flora iörayinna},
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ORCHIS o D OR AT IS SIM A.

Mest välluktanok Ork-id.

Blo7nlappo.il trubbigt 3-Hikig och sidoblomhla-

den utslående med en tillbaka krökt sporre y

dubbelt kortare än fruktknuten.

'Linn. Sp. pl. ed. Vf-Hlld. l 4 p. i. P ö» Cl. Gvnandria ntonati-

«!r;«. LUj«bl. Sv. Fl. 3 P- 3i4- •«• iS- — Tvätydiga, TvÅMi^N^NCAR.

B,•land (let prytlliga Orkidslägtet utmärker sig var närva-

rande framför andra Skandinriviens arter med en stark och

ganskd behaglig iukt, som redan tillkännagilver, att den bör

vara skiljd från sin närmaste slägtinge den KonnpshJia Or-

liiden , hvilket dess helbräddade Bloinläpp och korta sporre

dessutom tiliräckeligen rättvisa. Bladen äro jemnsmala och i

Juli månad framkomma dess små ljusröda blommor.

Denna art, ehuru sällsynt i Sverige, der fgenlligen Om-

berget kan skryta med att äga den, förekommer likv.il på

Goliland, orkldernas förnämsta hemvist, nog allmän, olIi

uppfyller ofta under de lugna sommaraftnarne nejden med
sin behagliga Lukt. Den tiiiliör den flock i slägtet, som är

försedd med h/inddelta lötter.

Om den icke är känd för någon egenttlig Hnshälls-

nytta, hvartill roten likväl äfveneå väl som andra dess sani-

slägting^rs, bör gifva anledning, känner man åtminstone

ing^^n skada, som den åstadkommer. Det vissa är , att <\en

framför många utländska vexter förtjfnt ett odladt rum i

blomsterparterren, der dbn säkert skall trifvas, orn den

blott i god jord fredas från syra,

Tab. — a) En blonuna sedd framliil — b. på sidan

— c) Fröredningspelare.
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VIOLA IIIRTA.

LunKN "Viol.

BusUviol. På Danska: Fiolpr , Vidcr , Blamvih. På Ty-

ska : i?«MÄe Ve.ilckfln , wilde, ranke Märzviole, Vf^ald-

veilchen, Holz%"-ilclif>.n , Grosse Hiiudsveilchfin. På Hol-

Ifinska: RuigeviooL På Etigelskfl: Hairy violet.

Stjrlklös, med hjertlika blad, hvilka äfvensom

bladskaften äro styfhåriga.

Linn. Fl Sv. a. p . 3o6. n. 788 S yn r, « n e s i A monogynia. i<7/ei/.Sr.

Fl. 3 a. 139. n. i. Femma mm I^ gar ,
Enq^vinnade.

tom de rednn meddelte arter af detta slägte finnes itl-u
g^n och ej filer denna utn)ärki lör någon synnerlig hus-

hå Isnyita, änskönt den ätes af kreaturen. Den liknar vid

hastigt påseende Hundviolen (N:o 290), under hvars beskiif-

ning slagtets k;innetecken äro anförda; mer. skiljer sig frän

densaintna i en särskilt flock med sljelklös stängel och styf-

liåiig beklädning, i synnerhet å Blftdsti-^lkarna , som upp-

komma i mera buskform fiån en något knölig nästan ve-

dig, ttäfhflglig rot, hvilken utskjuter korta valtenräta rot-

skott, som likväl icke äro med egna rötlf-r försedde. Blad-

skaften äro utdragna med tätt sittande korta utspärrande

hV, och få vid roten lans-ttlika tandade Bludskärmar.

Bladen ägi merenrlels en lij ^rilik forii! , ådiiga, i kanten

sågade, på båda sidor fint j-tylliåiiga. Siangeln reser sig

upräf, helt glatt, högre än bial^n och får endfist en nSgot

lutande blomma, $n\n u»an lukt är i alJmänhet mera ljus-

blå än Hundviolrns; n;is;«n midtpå stängeln är den försrdd,

med 2:ne motsittfinde Bion.skärmar. Likt Luktvioh-n (N:o

8) hafva å sido-blombladen vid basen en hårig linie Siåndarne

äro plattade med orangelärgade knappar och Frökapslen

hårig. Man trätfar icke sällan Ludna Violen på skuggrika

ställen blommande i April ocfi Mpj månader.

Tab. Fig. — a. Kapsel med vidsitlande blomfoder; —
b. valflerna öpnade med frön; i nat. storl, — c. fröet.

,

förstoradt d. e. Fröhvitan tvärt - och iungsåt i tuskuren

med Fig. af sjelfva kroppsämnet.
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PULMONARIA angustifolia,
Smalbladig Pdlmonar.

Smal Lungört. PåTysk«: SchmalOlattriges Lnngenlmut;

Ber{ilun\e.nl\r<i.ut, VngariscUes Lungenhraut, Ueine Bein-

WfUe , Vt allwiirz. På Engelska: TSarrowlcnved Lnngwort.

På Frtmskrt : L(i petite tulmonaire. På Italienska : tnl -

monoria minor e..

Rolh/adcn lansettlika, stjelkade; sljell.ens o-

stjolkacle.

Linn Fl. Sv. a 5S. 164. Pentrandria Monopynia. Lilfehl. Sv. Fl. 3.

116 a Fbmmänningar, Emiviunade. /'.eris.FI. Oec. 5ö5. — Fl. Se. 64. a3o.

Cunn. Fl. Nov. 1115.

vyiVan fN:o i35) hafva vi inhämtat de kännetecken,

hvijrnied Pulrnonarslägtet är utmärkt. Den art, "tnm här fo-

r<siälles, äger väl ing^n egen känd nytiig egtnsk.p; men
kan siiinolikt tillegnas livad deivid är anförcit om Apteks-

Vulnionaren. I all-n fflll iörtjenar den liär sitt rum, såsom en

al v^^Crtn^iiiuviens sällsynta vexter. Det är endast omkring
Skara och Lund, s..m den hittills inom Sveriges område
bldvlt Innncn vildi vexHnde. Fi,;uren har af Hr Agrelius

blilvit tfckntid elter Ufitui en och, jemnförd med den i Eng-

lisli l> Uany föf.^släll.lft, förvissas vi om dess öfverensstäm-

niehe meil den af v Linné under delta namn å.syftade;

och b^r icke törbUndas med en ait, som skall vara funnen

i Österrike Mjuk Fnlmonar (»'ulmonaria mollis) kallad och

som eg' nteligt'n skiljer sig gen<>m spetsigare blad, Blom-
fudret näsiHn längre än Blompipen och mera mjukluddig.

MiuiLi snarlika våra både inhemska redan nämnda ar-

ter verkeligen äro, både till Blon;mor och yttre utseende,

skiljas de likväl ganska bestämdt genom rotbladen, som på
den SninUilndiga äro iflnsetiiik:s och försedda med sijelk,

äfvensoin denna är mindre sträfhårig eller snarare luddhå-

rig och med smalare, osfjelknde, otan(ifl<Ie stjelkblad , hvil-

k'). liksom oinedelbirlig-^n, från stjelken utgå Från båda dessa

är di^n B duisländska ILiJs Vulmnndren (Pulmonaria mari-
tima) väl skilj i, såsom tillhörande en eo^n afdelning inom
slägtet, utmärkt för sina Blomfoder, som äro kortare än
Blompipen.

fiolen på den simlblariiga är flerårig, Blomfodret af

Blompipens längd, och Blomkronan, som visar sig i Maj och
Juni, liar i böijnn en rödagtig, men får under tillvexten

en rner och mer i vi dett stölanJe blåagtig färg. På höjder
i skogslundar förekommer A^^n icke endast i tien nordliga,
Ulan ork medlersta delen af {<"uropa ; stundom äfven med
hvita Blommor, hvilken artförändring likväl icke iär varit
sedd i Sverige.

Tab. a. Ett öpnadt Blomfoder med sitt Fröhus.
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TRICHODIUM ALPiNUM.

Fjäi l-Triko du.

Blorrvvippan smal med enkla släta grenar ; bloTfi'

Jodci skalen smala spetsiga; blomkronan med
ett något rakt rtgnborst nedom blombladets

midtel upsiigande.

hinn. Sp. p1. Ed. 1^'illd. \. 568 Tri AN t) bt * Dj>ynia — Liljebl. Sr.

Fl. 1. 5i 3. TrbmXnningar Tvåijvlnnadf — IJ^ahlenb. Fl. lapp. aa. 38»

(Agrostis alpina) — Svhrad. Germ. i. aoo. Hornem. Hon Hafn. gSi. a.

ITilCHODUTM ALGIDDM.

IsiG Trikodie.

Blominppan nästan axlik; hJomfocler^kalen egg-

riinda , trubbiga, blomkronan utan agnborst.

f^ahlenb. Fl. lapp. »5. 4i. t. i.Liljehl. Sv. Fl. 55 9 vAgro»ti$ algida;.

D.'et är den fortjensrFalle MicJiaux och efter honom Tysk-

lands Schradt-r , som vi liafve att tacka för urskiljandet af

detta m«d Af^roslerna sammanförda slägte. TiikorJie slägtet

\it märker sig med ert två^knjigt blomfoder, hvars skal äro

näst«n likn långa, försedde med en enskaiig blomkrona
kortare än blomfoderskalen. Af de här anförda 2;ne arter,

båda, såscm endast infödingar på de Scandinaviska fjällen,

sällsynt.", äro vi nti förbindelse till Hr Wah i en berg för upp-

täckten af dnn hiqa, hvars figur vi äfven från dess Flora

Lapponica begagnat. Fj/iltLnkoäien iiäfffis på torra ställen

flf 6 8 tums höjd raed flera och bladiga ofruktbara rot-

skott frfen en och sarrtna rot. Bladen äro ganska smala,

hoprullade, nästan syliika, och blonib!<iden 2-5. Blomvip-

pans grenar äro tilltryckta, livaraf den får ett small utseen-

de; blomfoderskalen äro brunagtigs, och blomman, sonrj

framkommer i Juli månad, gulgiön. Deremot liiga Trihcdien

upskjiUer vårtiden vid vattubräddar i små lufvor till 1^-2
tuirs höjd och blommar i Juli månad, oftast med blott sjelf-

va Blomvippflu öfver vattenytan. Stiäet,soni är nederst för-

aedi med en jkida, hvilktn upsiiger på halfva ståndet,

blir knappt högre än de platta jemribteda bladen, och får

i toppen en 5 6 'inierlång Blomvipps, som hoptryckt har

uisbti:&de af ett lyliudriskt a;s. Bloiufodreis skal äro mjuka^
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TEXCHODIUM ALPINUM & ALGIDUM.

eggrunda, genomskinligt gulagtiga och kullriga utan köl.

Genom sammandragning förlora de vid torkning deras form.

Biomskaiet, som är kortare än sjelfva fruktknutfn, är äfven

genomskinligt, och ståndarne äro knappt längre än blom-
foderskalen.

Då ^^'oJ^si^g^et vanligen varit ett tillhåll för de gräs-

alag, om hvilkas hänförande man varit oviss, kan Trikodie-

slaglet, som äger goda karaktärer, icke annat än med väl-

behag emottflgas i Vetienskapen, Till detsamma höra

jemväl Röd och Hund Agrosterna (Agrostis rubra et ca-

nina).

Tab. I. Tjäll-Trifiodien: a Dess Blomfoder med inne-

sluten Blomma; b densamma afskiljd. 2 Isiga Trikodien:

c. Blomvippan förstorad; d. En Blomma mera förstorad; e.

densamma tillsluten med mogen frukt; f. densamma med
öppnade skal; g. Biomskalet mera /örstoradt.
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GYROPHORA vellea.

PelsGyrofor.

JFnohltjf,

luajstnmmon styF, blåorönt grångtig, unrlertill

skroiligt tråflig. FruhiUigroti strödda, kantade

med ])latt ringlad skifVa , och i dess medel-

punkt en ensam vårtlik upphöjning.

Achar Syiiops Method. Lich. Sg. i5 G velie* Q, spsdochroa. Kgl.

Vel. Ak^d Hanfil. 1^94 S"! <)a Lirlien polyrhizos tutesl. alla Synonym).

— IT^estr. i samnia Hantll. 179^, sid 49- Lichen glaucus, — liiljcbL Sv.

Fl. 3. 613. 7. — ReCz. Fl Scand. afiS. L. velleus Q glaucus.

GYROPHORA. GRisEA.

Gra Gyrofor.

Blachlaf, Grälaf.

Lafstammen något styf, askgrå, undertill svart

och gråbrun, af upphöjda blekare punkter skrof-

1ig. Fruktlägren något kullriga med snäck-

ringade och enkelt ringlade fållar.

Achar. Syn. nieth. Lich. 69. 18. Gyrophora murina. Kg'» Vet. Akad.

Handl. 1794 sid. 91. — Retz. Fl. Scand. a86. x6ia.

länder N:o 5o3 äro redan de kännetecken nnmälta, hv«T-

af detta, af den förtjenstfulla Prof. och Ridd. Acliarins

först uppgifna slägte mi den naturliga Växtflocken Liche-

nides af Linneiska kUssen Cryptogamia urskiljas. Bland
dettas arter äro de nu föreställda, så väl sinsemellan som
med de under N:o 628 redan bekant gjorda af en snarJikhet,

»om tvifvelsuian ofta föranledt deras förblandning; men af

de nu upptagna, af Hr Acharius i sin Synopsis Lichcnum
antagna kännemärken, bör en sådan förvexling för framli-

den vara förekommpn. Båda dessa arter träflas på nak-

na btrg oib klippor i Rikets medJerstr och södra orter.

Den här förekommande Fels Gyr<^foren är troligen Linnei

Lichen po!yt hlzos ; men efter Htrr Ackarii uppställning

blott en artlörändring af den rätta Pels Gyroforen, som
endast förekommer på de Nordliga trakternas fjäll. Ge-

som Kgl. förste Lii-Medici WeUrings prisvärda bemödan-
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GYROPHORA VELLEA.

de alt utforska den rikedora, hvarmed Naturens Herre
emot all förmodan begåfvat Nordens kala klippor, har äf-

ven blifvit utrönt, at denna Lafart gifver et färgpigment
bvarmed man erhåller på ylle violett, svartbrun och än
svartare färg, samt på silke mer och mindre violett och
Puce, samt ljus och rödagtig carmelit-färg (se K. V. A^
Handl. på anvist ställe). Huruvida Lichen polyrhizo»
Westr. äfven hör hit, vågar man icke påstå. Grå Gyrc.jQ.
ren åter, som Hr Acharius i sina seUnare skrifter kallar
murina, är efter all anledning både Retz. och Westr. och
då äfven flere författare antagit för den samma namnet
grisens, har man här velat bibehålla detsamma. PS
nyss anförda siälle uptäcker man ock, att med denna Laf-
art, använd som färgstoft, fås äfven följande färger: pä
ylle violett, gridelin, mordoré, carmelit, mörk olif och
musk, svartbrun och helt svart; och på silAe 3 tiags gri-

delin, 2 s\ngK cramoisi, z slags violett, Puce, Ventre de bi-

che, 2 sl^g* carmelit, couleur de rose, a slags mordoré
feuille-morte och lilas *), allt efter olika behandlingssätt^

Det bör vid denna art icke förbigås, att den sällan före-

kommer hos os» af så fullkomligt utseende, som figu-

ren a. visar; men man har likväl valt den, för att lemna
kännedom om den i sitt fruktbärande tillstånd, som ock
sällan hos oss inträffar. Deremot är undra sidan i vanli-

gaste storlek och utseende.

Tab. Fig. r. — a. Pels Gyroforen på öfra sidan. — hi

En underdel deraf förstorad. — c. Ett Fruktläger förstör;

— d. En Pels-Gyrofor i sitt första tillstånd.

Fig. 2. — a. Grå Gyroforen på öfra sidan. — b. Un-
dra sidan. — c. En del deraf förstor. — d. e. f. Fruktlä-

ger i olika åldrar. ~ g. Ett sådant lodrätt ituskuret, mycket
förstoradt.

•) Man har bibehållit de allmänt begagnade färgbeaämnmgar, ehara

älUfor obestämda i retenskapligt hänseende.
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GENISTA GERMANICA.

Tysk Genist.

På Tyskfl: Ueine Deutsche Ginster, Stechginster ,
StecTiender,

siackUchler Pjrienikraut , Ginstpfneme , Skorpion PJne-

me, kleine Deutsche Vfriemen, kleine steckende Hohl-

heide. På HoUSndska: Duitsche Brem, Gaspeldooren.

På Engelska: German Genista, — Broom. På Franska:

Genét germaniqne.

Med sammansatta taggar; Blomhärande gre-

navjie oväpnade. Blomklasar i toppen med

naken och dunig köl. Bladeiz lansettlika, fm-

ludna.

Linn. S. N. ra 475. la— Sp. pl. ed VTilld. 3 944- ao. Diidelphx A

Decandria. Liljebl. Sr. Fl. 5. 410, 4. T vÅkull», med ärtbaljor.

A f Genistslägtet har Svensk Botanik redan under N:o

45 1 ägt tiilläJle göra en art bekant; men då den tillhörde den

slägtets afdelning, som omfattar de obeväpnadearter, får man
anmäla Tyska Genisten, såsom tillhörande en motsatt eller

den med taggar. För Figuren till denna, egenteligen Hal-

lands inföding, stadna vi uti förbindelse hos den nitiska

Botanisten Herr Agrelius, som, med sin utmärkta skicklighet

att afteckna naturen, förenar i frikostiga bidrag synnerlig

välvilja för detta arbete.

Från de inhemska Genistarterne skiljer sig den Tyska

genom sina tagg.ir, jemte en annan i nejden af Westervik

funnen art, eller den Engelska, som tillhör samma af-

delning; men hvars taggar merendels alltid äro enkla , med
Bladen något mera eggrunda och Blommor så väl i gren-

topparna som i bladfästena. Båda små buskar, knappt
mer än en fot höga, upkomma från en vedig rot, och den
nu ifrågavarande med sammansatta taggar, hvardera med
2:ne smärre, som likväl endast beväpna de yngre och icke

blomstrande grenarne, hvilkas bark är af en grönagtig färg,

på de äldre ölvergående till mörkbrun. I sitt späda tillstånd

utbreder busken sina grenar till nästan kull liggande; men
får dem vid en högre ålder upstående. Bladen, hvarmed
endast de spädare grenarna prydas, äro lansettlika af blå-

grön färg, glänsande, håriga och skiftesvis sittande. På
de äldrs bladiösa grenarne blifva taggnrne nästan törn-
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GENISTA GERMANICA.

lika. Blommorna äro gula och framkomma i Juni — -Ang.

månader i toppen på taggiria qvisiar med kölen dunig.

Fruklbaijan inneliåller vanligtvis jo— ii frön, som likväl

högst sällan alla hinna full mognad.

För någon hushållsnytta ärTysk-genisten icke känd; men
troligen skulle försök med den uptäcka dess användbarhet

i färgning likasom hos Genista tinctoria eller Färg-genisten,

ehuru Färgämnet torde erhållas till mindre myckenhet.

Bien söka begärligt blommorna, som likväl sägns gifva

en dålig håning. Såsom läkmedei är den i Tyskland med
fördel använd i afkok, till stillande af Dysenteri och

Menses.

Tab. a. — Blomfodret i naturlig storlek; b. — stån-

darne med sin spira, och c. — en fruklbalja med qvarsitian-

de spira förstorad.





'^40.
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FRA G ARIA collina.

Back Fr agar.

BacJi Smultron . TSf^jhen, Hattar, Hatiehär.V9.Tyi^a'. Harte

Eräbeere, Presilinge, Knarkbeere.

Bladatjelkarnes ludd ganska utstående och

Blomskaftens fråiiskiljdt uprätt. ^/rt^r/e/zhvasst-

sågade, nertill djupast, på båda sidor luddiga.

Blomfodret up.stående kring frukten.

Linn. Sp. pl ed. l^ilid. a. log^S 6- Icosandria polygynia. Ltljebl.

Sv. Fl. 5. 273. a. TJOGMA^NINGAR, Mångqvlnnade.

J-Jänge liar denna Frågar art med den allmänna N:o 16

varit förblandad och gått under ett gemensamt namn af

smultron, men Gottländske Bonden har af ålder ansett

dem skiljda och derföre kallat den här ifrågavarande Kej-

ken, och den Vestgötske har äfven skiljt den med namn af

Hattebär, i afseenue på Blomfodrets qvarsittande. Sednare

tiders vetenskapliga noggranhet har bestyrkt alt de ver-

keligen äro åtskiljde. De träffas sällan tillhopa, änskönt

de båda tycka om torra stenrika Backar. Ba ek- Fragaren

förekommer likväl på mera öpn3; och den andra på mera

skugglika trakter. Denna har det qvarsittande Blomfo-

drets flikar omfattande fruklen, då de på den allmän-

na äro tillbaka böjda och aiidlla lätt vid bärels mog-
nad. Luddet på BackFragarens Blomstjelkar är uprätt och

frånskiljdt, men på den andras tilltryckt. Dennas Blad äro-

nertill djupare sågade med hvassare inskärningar. Dess

ståndare äro äfven vida längre än spirorna med eggrunda

knappar. Nyttan af denna art är i öfrigt enahanda med den
andra artens. De i våra Trädgårdar allmännast förekom-
mande så kallade Jordgubbar äro en dess artförändring

med större något aflångare frukt, egenteligen liJikommen
genom en större fetma i Jordmånen, hvilket vitsordas der-

af, alt om de icke omplanteras hvart 3-4 är med ombyte
eller förbättring af planteringsställel, urarta de snart till

BackFragar. Diichesne i sin Monographie öfver Fririg«r-ar-

terna uppgifver BackFrflgaren alt endast vt xa i bverige
och kallar den Les Breslinges.

Man finner, likväl säilsyniare, i trädgårdar odlade Jord-

gubbar med enkla blad och andra med liten men fleia
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gånger om somm«ren gifvande frukt, båda med tillbaka-

böjdt Blomfoder, men dessa äro artförändringar af den
allmänna tragaren, och de stundom odlade så kallade A-
merikanska utgöra en helt egen art (Fragaria Virginiana^,

som skiljer sig i synnerhet med ett från frukten utslående

Blomfoder, och med bladens öfra sida någorlunda glatt.

Vid odlingen af alla arterna bör iakttagas, att Refvorna

efter fruktgifvandet afskäras och att när Blommorna visa

sig Tvåbyggare, eller med endast Hanblommor, som lätt

upptäckes då fruktämnet saknas, sådana sorgfälligt utgallras.

Tab. — Ett örtstånd med särskilt frukt,
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OENOTHERA biennis.

ToÄRiG Enoter.

GuUtrnf^ Fransk gxtl-Rapnnsel På Tyska : NacI:tJierze,gelbe

Rapunzeln, Garten Rapiinz^ln , Kapunzelsf-Aleri , Riib-

rapunzel , Prnnzösische Rapunzeln , Deutsck'=r Sallat,

tHachtschiusselblumen , VPeinbliimen , Rapontika. På Hol-

ländska : Twfiejaaripe Onagra , G^/iOornde geele Vyede-

rick. PåEngelska: Tkebroadleavedcenntliera, — Tree Prim-

rose, Hig/it Hrimrose. På Franska : Herbe aiix dnes,

Onagre, Jambon dns Jardiniers,

Stjelketi uddigt hårig; Bladen eggrundt lansett-

lika platta; Kapslame nedåt svulstiga.

"Linn. S. Veg. 12. 4'52. 2. sp. p!. Ed. Willd. a. r. 506. i. OcTASujiri,
jnonogynia. — Liljebl St. Fl. 3. 206. i. T i o m ann i>c ab , Enq^ianad»

^ Rttz. Fl. Scand. 89. 456. — Fl. cec. 470=

D,et är på frnml. Professorn och Ridd. Su'^rtz's vitsord

som denna Scandinaviska rekryt vinner burskap, såsom
vild funnen i södra Sverige. Den kora först år 161.4 frän

sin egentliga hemort Virginien till Europa, der den nu
nästan öfverallt temiigen allirr.nt innästlat sig. I sandic
något fet jordmån forigår den förträffligt, och sår sig sjelf

samt blir alltid, efter nainnets föranledande, tuårig. Eno-
terslagtet tillhör Klassen Octandria, och Ordn. Munogynia
i våra systemer, och hänföres till Onagra-Jlochen i den na-
turliga uppställningen, sömt kallades äfven af Jowr/ze/or^ O-
några. Det igenkännes af sitt pipi,^'a med nedböjda af-

fallande flickar, 6^:å^\\.h blomfoder, 4 infästa blomblad
4:delt märke och en 4:rummig 4:skalig undcrsittande kap-
sel. Slägtnamnet, som leder sin upprinnelse från Greki-
skan, har fordom af Theophrastus \ri\i tiliegnadt en art iys-
mask.

Första året får Tiiäriga Enoteren blott nåpra i—

a

tnm långa blad, som busklikt utbreda sig på jordytan;
men i det påföljande uppstiger en efter jordmånens fetma
änJa till 4 5 fot hö^ stängel, som har skifresvis sittande plåt-
ta lansetilika heibraddade b'ad, hvilka långs den upplöpa.
I toppen fr^imkomma efter hand i Juli - Sept. månader
dess stora, prydliga, blekgula blommor, som endast afloa-
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Stunderna, sällan, om ej vid dyster väderlek, på dagen op-

nasig. För rotensskull, som 4— ö tum lång, båderå och till-

redd som sallat, flerestädes äfven i första året ätes begär-

ligt, har den blifvit odlad och fortgår något hvarstädes, utom i

rikets nordligaste orter, der den torde fordra betäckning

vintertiden. På soppor och stufvad mat finner man den
ganska smaklig, hvarföre den om hösten bör upptagas;

men vill man, utan att frnktaför råttor eller mullvador, låta

den slå ute öfver vintren, bör den åtminstone strax på våren

upptagas, så vida den på bordet skall användas; ty sedan

stängeln börjar uppskjuta, blir roten träagtig.

Tab- —. föreställer öfra delen af växten med ett nedre

blad. — a. en tillsluten och — b. en mognad sig öpnande

kapsel. — c. densamma tvert afskuren. — d. frön i naturlig

storlek. — e. Ett afskildt blomfäste med sina frön. — Ett

frö förstoradt. — g. Detsamma tvert af och — h. långs

efter ituskuret; för att visa kroppsämnet; i. delta sednare

särskilt.
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PYROLA MINOR.

Mindre Pyrol.

Bladftn nHstan runda ; Blomstjelken med små

ruruUijnnstan tillshitna, spridda, klasvis sittande

blommor, li vilkas ståndare och spiror äro räta.

hinn Fl Sn. r> ^6i Decandria, Monorjynia. — Gottl. Resa s. ao6,

931. — Liljtibl. Sv Fl. s. ai^. 3. Tio m awnin g a r, Enq^vinnade.

u.ii skogbevexta angnr, stundom ock i oupodlade sko-

gar, der ni«rken btfinnes niosslupen, trailfdr man denna

Pyrol art, Ijvars slngtmärken redan äro af N:o 176 bekanta.

Likt den Rundbladiga (N:o 3-/|) framkommer den mindre

Pyrolen med temligen stora rundagtiga , i kanten något

naggade blad, mellan hvilka den framskjuter sin blomstän-

gel, som i Juni—Juli månader får spridda , klasvis sittande

hvita eller rödagtign klotrunda blommor , hvilka under till-

vexten än mera sprida sig och nästan alltid hålla sig till-

slutna, omfattande ståndare och spiror, som genom deras

rakhet göra arten väl skiljd från snmslägtingarne och i

synnerhet från den runribladi^a Fyrolen, med hvilken den
ofta varit förblandad. Från denna skiljer den ;72?>z//re sig likväl

dessutom genom en mindre storlek i alla blommans delar
och har ståndarknapparnes porer utvidgade, ej pipiaa

med ganska kort stift och sköldadt märke.
Mindre Pyrolen, som nog allmänt förekommer, ätes

väl liksom de öfriga släglets aiter af boskap och getter;
men lemnas af hästar och får; och ehuru känd redan i

v. Linnés tid har ingen egenskap af värde bos densamma
kunnat utrönas, hvarken i medicinskt eller ekonomiskt
afseende.

Tab. — a. En förstorad blomma med ståndare ocli
spira. — b. En fruktbärande stjelk.
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CAREX DioiCA.

TvÄBYGGANDE Karex. Hålstnrr; på Tyska: Getrennlé

Rindgras, Richgras mit getrennten Geschlechtern , Gal-

gans.; på Höll. Tweehtiizige Cypelbia; på Eng. Small

Carex; på Fr. Laicho

dioiqna, Caret dioique»

StjeJk och Blad glatta; med Ståndare och Spi"

ror i enkla Ax på särskiha stånd, samt något

upprätt, eggrimdt, nervigt, i Öfra kanten styf-

hårigt Fröhus.

Linn. Fl. Su. p. 885- M on oe CIA , Triandna. — Liljebl. St. Fl. 3. «8.

I. Tremänningab, Enqvinnade. — Gunn. Fl. Norr. 71S.

JL ill den underdelning bland de mångfaldig« Karexarterna,

som igenkännes på ett enda enkelt ax och 2:ne märken,

hör den Tvåbyggande , som nog allmänt förekommer

på vård sumpiga ängar. Roten är iierårig och krypande J

från densamma upsiiga nästan 3:kantiga glatta vid basen

skidade blad, hvilkas yttre sida är mer och mindre hvasst

upphöjd, då den inre är nästan platt, i kanten ofta styf-

hårig. Stjelken eller strået, som allmännast får 3-4 tums

höjd, men högst träffas af 12 tura, är mer och mindre

trubbigt trekantig något högre än bladen och glatt, får i

toppen nästan valsformigt aHånga , enkla ax på särskilt

stånd med ståndare och på annat med spiror. Blomfoder-

skalen äro på de förra eggrunda, trubbigt tillspetsade,

ljusbruna, vid kanten hinnagtiga, försedda på ryggen med
en grönagtig nerf. På de sednare åter är nedersta blom-

foderskalet eggrundt med en agnlik spets; i öfrigt äro de

lika nyssnämnde, men af en mera mörkbrun färg. Stån-

darne äro hårlika , utdragna, med gula jemnbreda knappar.

Märkena äro 2:ne jemnbreda duniga , och fröen linsformiga,

glatta, gula och fint sylspetsade. Spiraxet får i sitt mog-
ningstillstånd en mera eggrund form med tillbakakrökta

spetsigt eggrunda, nerviga, i öfra kanten styf håriga frö-

hus, hvarigenom den Txåbyagande äfven skiljer sig från

sina närmaste slägtingar den Hufvndlika och Lopp-Karex

(G. capitata et puiicaris).

Då hela slägtet äger en ringa förtjenst hos Landtman-
nen, må den här i frågavarande art tiikomma ett så myc-
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ket TTilndre %£rde, som det» låga vätt katppt lenmar aS«

foi, tom ken träfiaa af skördarens Ua. Deremot bindra

de»i röiter lor'.korrs:en ef ädlare grässlag, bvarföre den
bör dela nasien alla Karex arters öde; ati från ängiaiarken

genom dikning förminskas eller genom plöjoiog Uilika all*

deles uiroias.

la b. — r. S:å':dare^l'Jneit. a Eli blad, b. EuBUmb-
fj&il seJt la''::f'-å'% med sia gråagiiga köl, c detsamma i

inogaadt tii.siånd framiilL — %. Spir Växien d. ett biad;

e. eit mogtiadt ai : f. Frökapseln i sitt första och g. i titt

jippsvilda lilUiånd ; h. den samma på längden iiaskoxen.





'):)!.

JU a/ Jrcdrcci^ JSiäicrj fra.. ajrJL<*,'



HYPNUM SwARTzii.

SWARTZS HyPNE,

Grenmossa.

StjfiJkcTi kiiUIggande, krypande, ganska grenig;

Bladen åtskiljda, nästan 2:radiga, eggrunda,

iiatsågade, en-nerviga ; Locket syl-iikt, inkrökt.

Smich Fl. brit lag, "i"^ Crtptooamia, Maici — Swartn ^laizi

St. 65. H. ttrovirens. Liljebl. Sv Fl. 3 565. 3^- Lönnbloinstrande , mossor.

HYPNUM UMBRATUM.

Skugg-Hypnb.

Stjelken dubbelt penndelt ; Bladen hjertlika,

långSDetsade , fint sågade , fålladt strekade utan

nerver; Locket kägelformigt , fint sylspetsadt.

Smith. Fl. brit. lagS. ag. CnvPTOGAMiA, Musci. Lil/ebl. Sv. Fl. 3.

553. 33-

D,et år icke endflst jordens, utan ock stundom trädesM

ytor, som beklädas af det pS Arter talrika Hypneslägtet,

åiskiJjdt från andra slägten bland Mossorna genom en

dubbel munöppning, som utvändigt är försedd rr-ed 16

tändwr, hvilka utvidga sig vid basen, och invändigt är hinn-

agtig och tandad. De båda här förekommande arter när-

gränsa hvarandra, ehuru Swartzs-Hypnen, som igenkännes

af de ofvan anförds skiljetecken, tillhör den underdelr.ing

i slägtet, hvars blad aro försedda miid en nsdo.-n spetsen

försvinnande nerf, och träffas merendels på träd, knappast

någonsin på marken, der Skugg-Hypnen deremot ständigt

har sitt tillhåll och u[)iagei i system.-.tiska ordningen bland

de arter, hvilkas blad utmärka sig utan nerver. För up-

täckten af båda dessa arters rättighet till stt rum i Skan-
dinaviuns Flora hafva vi att tacka den oförgätliga Svenska
Botanikens författare, hvars namn Englands förtjenstfulle

Smith först tillegnade den främsta vår anförda art, livilken

han fann vara såsom ny, orätt «f framl. Prof. Swariz till-

förd, en förut känd art under namn af atrovirens. Smiik
Tille ock derigeflotn gifva en tacksamhetsgärd åt den, som
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i Mossornas utredande på ett ryktbart »ätt gjort sig känd.

Swartz Hypnen liknar i betydligt afseende den Vällånga
arten (H prielongurn); men skiljer sig märkbart från denna,

hvars sfjelk är vida längre och enkelt, men ojemnt penn-

delt med utstående, långspeisade i kanten något lillbaka-

böjda blad. Båda de här aibildade äro försedde med en
sträf möss stängel och lutande kapsel. Skugg-Hypnens kap-

sel är likväl vaisformig med slät möss stängel och tillika

genom ofvananförda kännemärken nogsamt igenkänd; der-

emot den andra artens kapsel är eggrund.

Om af detta slägtes arter få äro kända för någon
egentlig hushållsnytta, bör det likväl icke undfalla Landt-

roannens uppmärksamhet, att der Hypner finnas, är antin-

gen, på marken, säkert bevis af syra och skugga, som båda
delarne till jordmånens förbättring böra undanrödjas, eller,

på träd, bevis, att dessa äro VHnskötia och utan snar hjelp

äfventyra en för tidig bortgång eller åtminstone mindre
duglighet. Hypnernas tillhåll på träden är alltid i den
rämnade barken, der fuktighet befordrat deras vext Ett

sädant växtställe tillkommer icke utan sjukdom eller ålder

hos träden. Om dessas vård således för ägar^^n är af nå-

gon vigt, bör icke allenast Hypnen borttagas, utan ock

den rämnade barken sorglälhgt, men varsamt boitskrapas,

som i synnerhet gäller i anseende till fruktträd.

Tab. — I 6wartz Hypnen. — a moss-siängeln med
sin ståndarevext. — b. den samma med kapsel. — c. ett

blad. — a. Sku-zg Hypnen. — a. mos* stängeln med sin

kapsel. — b c. Blad.
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ROSA CINEREA.

Askgrå Pios.

Med nästan raka strödda taggar; Bladen egg-

runda, undertil blågråagtigt luddiga; Blomfo-

derflikarne penndelta kortare än Blomkronan.

J-^enna Pvosart har länge med hanelrosen (Rosa cinna-

momea L.) varit förblandad. På sätt vi N:o 541 ägt tilli

fälle nämna, förändra sig rosarterna ofta betydligen på

samma stånd till form och färg i de växtdelar, hvarifrån

man fordom trodde sig finna de säkraste skiljemärken;

det är endast genom en fortsatt upmärksamhet och en

grannlaga forskning man i sednare tider kunnat stadga

några säkrare kännemärken för Rosarternas bestämmande.

Den närvarande tillhör, efter de vid Sv\^artz Rosen fram-

lagda grunder, den Flock, som är utmärkt med raka

eller nästan raka (ej kortböjda) taggar och tillika har små-

bladen ludna inunder. Hit hör jemväl den Mest-tömiga

(R. spinosissima) och den ofvannämnda kanel-Ko^en,

Af dessa skiljer sig Askgrå Rosen genast från den förra

genom sina något mindre raka glest sittande taggar; men
kommer deremot den sednare desto närmare.

Askgrå Rosbusken hinner knappast 4—5 fots höjd,

har efter åldren mer och mindre mörkbruna sljeJkar och
grenar, som äro försedde med spridda, nästan raka, grå-

agtiga , oftast parvis sittande vid basen något utvidgade

taggar. Bladstjeikarne äro oväpnade, merendels med ett

tätt ludd beklädda och hafva nedåt afsmalnande uptill i kan-

ten sågade körtelbärande, ludna, ljusgröna Bladskärmar. Bla-

den sitta merendels 5 tillhopa och äro i allmänhet egg.

runda, temligen lika kantsågade, oftare trubbiga än-
spetsiga, ofvan mörkgröna, inunder blågrå, ludna i synner-
het i kanten. Blomfodrets flikar äro penndelta, men kor-

tare än Blomkronan, som ärrosenröd. Fruktknuten är nästan
klotrund

, äfvensom den mognade mörkt blodröda Frukten
hvilken likväl stundom lår en nedtryckt form. Att sådan
är den art, som framlidne Professoren och Ridd. Swartz
afsett med den har uptagna benämningen, ar man försäkrad
så väl af Figuren, som han dertill af Hr Agrelii vackra
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jamling sjelf utvalt och godkänt *), som ock af de egen-

händigt påtecknade Specimina i lians efterlemnade ört-

samling. Då bland kännetecknen af Aanel Rosen förekom-

mer, att de spädaste grenspetsarne äro mera Ijusbrune;

BJadstjelkarne forsedde med blott en oth annan tagg; Blad-

skärmarne nästan jemnbreda; bladen oftast 7 tillhopH, nästan

lanseltlika, inundertill blekgröna; BlomfodersHikarne enkla

och längre än Blomkronan; samt Blommorna af en Kanel-

lik lukt (som föranledt lill benämnandet); så synes klart,

att AiJigrå Piosen älven från denna art är på goda grunder

skiljd.

Tab. a. .— Frukter m.er och mindre klotrunda; —
b. ett frö i nat. och — c. i ökad storl. — d. detsanima

tvers afskuret. — e, f. kroppsämnet uttagit och sedt i oli-

ka ställning.

*) Uigifvar^a anser att taggarne på grenarne bort Iiafy» T»rit ännu ra-

kare i jrmnförelse med dess i örtsamlingen befinlliga exemrlar; men

har, säsoni redaa af 'kitSwartz i lifsiiuen godkandt, deiyid icke yelal

göra änUnog.
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CORÄLLORHIZÄ lUNATAV

Invext Koralloriz.

Korallrot. På Tyska : Korallenwu rzliche KaJintippe.

Roten grenig, korallikt krökt; stjelken skidad,

utan blad; de undre hloTnhladen jemnbreda,

odeka och blomläppen odelt spetsig.

'Linn. Fl. Sv. 8i6- — Fl. Lapp. 5i5. Gynandria Diandria. — Liljebl.

St. Fl. 5. 3i5. a. Tvatvdiga Tvlmänningar Ophrys Corallorhiza'

— IT^ahlenb. Fl. Lapp. aao. 41a. Cyinbidium Corallorhizon. — Gunn. Fl.

Norv, ia6 r. 6. s. 2. — Rich. Orchid. p. ai. — Brown Hört. Kew. Ed. 2>

Vol. 5. p. aog.

D,et måste åtfölja Örtkunsknpens tillväxt såsom en ound-

viklig nödvändighet, att i samma mån kända arter i ett

slägte mera noggrant blifva undersökte, hvilket fordras lili

deras åtskiljande då deras antal ökas, i samma mån kom-

mer man naturen närmare på spåren, och upptäcker ej

sällan, huru man vid en hastigare anblick förment sådana

arter utgöra ett slägte, som man med konstens tillhjelp

kunnat innnefatta under vissa allmänt passande kännemär-

ken, då naturen likväl bestämt deras åtskiljande i särskilts

slägtHockar. Om detta åter föranledt sednare tiders Natur-

kunnfge, att stundom i öfverdrift tro sig upptäcka slägt-

skillnader der de icke böra antagas , blir det en piigt för

vetenskapens bibehållande vid en grannlaga redighet, att

derföre stadga en viss gräns. Denna måttslock måste,

hvad angår Örtkunsk«pen , blifva, att slägternas skiljagtign

karakterer inskränkas till Fröredningsdelarnes inbördes o-

lika förhållanden. Med antagandet af denna regel kunna
vi icke undgå rättvisa Englands skarpsynte Brown och efter

honom Frankrikes Richard, som, i anseende till den här

förekommnade art, hviiken af v. Linne, och många han?
efterföljare blef förd till Ofris och af lfillde?iow, Wahlen-
berg och Swartz till Cyinbidies\ä o\,qi

^ ehuru denna sist-

nämnde deråt i sin Summa Vegetab. Scand. gilvit rättelse,

af sådan grund ansett den böra utgöra ett eget slägte,
att dess fruktknui är nästan skaftad och blomfodret hvälfdt

på längden; fröredningspelaren försedd med en gmska
kon viJväxt frösäck (Ptrula); blomläppen omvändi oval
xned kanterna nertill genom en luen nagg afbrutna; spir-
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kroppen (Gynostemium) lång och liksom vingad, ståndare-

knappen med tvårummiga smårum, som nästan på tveren

öpna sig, innehållande 2:ne nästan runda frömassor, den

ena fram och den andra bakåt., med tätt frömjöl.

Den invexta Corallorhizen förekommer hos oss sällsynt

pä skuggrika fuktiga ställen. Roten är flerårig och skild

från alla andra scandinaviska växter genom sitt korall lika

utseende, hvaraf slägtnamnet tillkommit, eller genom hit

och dit krökta mänga utspärrande grenar, som äro hvitag-

tioa och köttiga; från denna uppstiger en ljusgrön bladlös,

men skidad och med skidlika skiftesvis sittande fjäll för-

sedd stjelk, som i toppen får ett fåblommigt ax med små

obetydliga blomskärmar vid blomfästet. Blommorna äro

små, hvitgula, skaftade och visa sig i Maj—Juni. Blombla-

den äro spetsiga: de 3 öfra hopväxta, de 2:ne nedra sma-

lare nedböjda, och spärrande af frukiknutens längd Blom-

läppen något eggrund, spetsig odelad. Kapseln bibehåller

blombladen i sitt mognade tillstånd.

Tab. visar hela växten afskuren och en särskilt för-

storad blomma.
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ADONIS VERNALIS.

Vär-Adonis.

På Danik. Foraars Adonis; på Tysk. Fruhlings Adnnis',

Berg AdonisrösrJi67i, Schwarze ISieswiirz mit Fcnchel-

bliUurn^ Teufr.ls Ange, Böhmiscke Ckrinvurz; pä Holl,

Voorjanse Adonis, zwarte JSieshnäd; på Eng. Pere.nnial

or Spring Adonis; på Fr. Adnnide printanitire, ^.-ril^hore

d' Hippocrate, på Ital. Ad<->nide di primavera: ^a 'Si^6ni\^n

och Fort. Adonis de primavera ; på Kysk. Sckekozwiet,

Starodubka.

Med tolfbladig blomkrona och eggranda Fruk-

ter.

Linn. Fl, Su. 19». 492- PoLTXNDaii, Polygynla. — Liljebl. Sv. Fl.

3. 305. X. — Rctz, Fl. osc. 17.

Kippligen larer någon på våra blomsterparterrer före*

kommende blomma kunna med rättvisa taga företräde af

den Svenska Vår- Adonis, som lika tidigt med Tulpanen

fägnar ögat med sin lysande höggula blomkrona; och lik-

väl utestänges denna, å bergiga, torra, sandiga ställen i

synnerhet vid Kastlösa på Öl«nd, södra delen af Goitlaad

och på stora Carlsöen vexande sköna blomma af många

mindre prydliga, men utländska. Ett fVmdelt blomfoder,

fem eller flera blomblad utan håningshus och nakna frön

äro de kännetecken, som utmärka Adonisslägtet och ge-

nom dess la blomblad och eggrunda frukt är arten ^'å/--

^<io/z/j skiljd från sina samslägtingar. Dreve éf Hayne i Bo-

tanisches Bilderbuch lur die Jugend und Freunde der

Pflanzf-nkunde tillägger Vår Adonis stundom »6 blomblad;

men näraf bestyrkt genom ålföijande figur , äfvensom både

af den föreställda fruken och hela vextens yttre utseende,

finner man stor anledning tvifla, stt Tysklands art är den

samma med vår, hvilkf n v. LkvnÉ åsyftar med detta namn
och hvilken sä vidt mau vet , ännu icke blifvit funnen med
16 blomblad, liksom dessa, icke såsom på den Tyska, äro

i spetsen tandade.

Från en mångårig rot uppstiger i April månad en

stjelk, omkring en fot hög, medflerfalt fint inskurna, nästan

hårlikf!, mnikgröna, glänsande, stjelkomfattande blad , från

hvlikas blauyeck under växteO; stjelken synes liksom dela
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jig; men det är endast i toppen af hufvudstjelken, som
blomman visar jig.

För någon ekonomisk eller medicinsk egenskap är

yår-Adonisen icke känd. Vill man begagna den Irån sitt

vilda tillstånd såsom pragtväxt, så bör dt-n flyttas i Augusti

månad '^å 5röen Sro mogna och hela vexten för det året

har slu. . In bestämmelse. Därvid bör iflkttagas, att roten

på intet sätt skadas; ty i sådant fall går den ut följande

vinter. I Tyskland skall roten ofta på Apoteken förblandas

med den i^vana Hellehnren, h vilket gifvit anledning till

den ena af de Tyska benämningarne.

Tab. — I. öfra delen af vexten. — a, blomman sedd

på dess undra sida.
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GERANIUM LuciDUM.

Lysande GEnABis.

Lys storhnuf.

Bladen femflikiga, rundade; blomskaften 2:blom-

miga^ hlomfodrct på tveren skrynkladtj kap»

seln mångkölad.

"Linn Fl. Su 041. 6510. Mona nsLP hi a , Dpcandria. — LiljehU Si.

Fl. 3. 2i5. la. Ti oMÄ NNtNOAR.,, EiKiviimade. — Retz, Fl. oec. aSS- ^
Gunn. Fl. JNorv. 48a.

X å sterila särdeles bergiga trakter å Gottland, i Skåne,

Veslergöiland, och Skärgården, uunföre Hufvudstadea

har man funnit denna endast for får och boskap

ätbsra , i öfiigi föi ingen särdeles nytta kända, men för

ffigring utmärkta växt. Från en smal temligen enkel årig

rot upkommer den här föreställda Geranie art med eil

mängd bladsijeikar och små, kulliggflnde, nästan både
släta och glatta, ganska greniga sijelkar, som få gemen-

samt med hela växten för sin rödagiiga färg ett utseende,

som gifvit anledning till benämrtingen af lysande. Bladen

äro rundade, njurformiga, femliikiga och 5— 5 inskärnin-

garmed, besynnerligende nedre, långa bladstjelkar. Dess små,

rosröda blommor börja visa sig i Juni, men den fortsätter

blomningen ännu uti Augusti månad. Biomfodret är pyra-

midiskt, femhörnigt, glatt , men tversföre skrynkladt. Blom-

bladen äro hela och smala, Kapsiarne aHångs, något

sammantryckta, på båda sidor nätlika, i sptHsen håriga,

på ryggen med åtskilliga fåror rafflade, deremot sjelfva

Fröen äro ganska släta.

Tab. — a. ståndare och spiror, uttagna ur blomfodret.

— b. en ståndare och — c. en spira särskiite. — d. biom-
fodret.
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RHYNCHOSPORA alda:,

HviT Rynkospor.

Strået trekantigt med jemnbreda kölade blad;

hlommornci knippvis i toppen af Blomskaften,

nästan som blomtofsar; öfverst af blomskär-

mens längd; med märken kortare än stiftet.

l.inn. S N. 80. 12. Triandria, Monogynia. Uljehl. Sv. Fl. 3 ar.

4. T«BMAN«iNGAR, Emivlmiade. (Schoenus albu.) Vahl £num. i, 255. iS-

RHYNCHOSPORA. fdsca.

Gråbrun Rynkospor.

Brunag.

Strået trekantigt med räHladt kölade, borstlika

blad; blonnnorna knippvis i toppen af blom-

skaften nästan i par , mycket kortare än blom-

skärmen: Småaxen nästan treblommiga med

märken längre än stiftet.

Linn. Fl. Sv. 4i — Liljehl. 5. 2i. 5. — (Schoenus fuscus) Yahl. Enum.

a. aöG. i8. (R- alba rar. fusca.)

G<'enom den af vetenskapen sä förtjente Valas skarpsynt-

het hafva dessa med flera ScUenarter blifvit förda till ett

eget slii^te , som liar långa borst omkring fröet, krönt af

det qvarsittande tillhårdnande stiftet, och dermed är lätt

skiljdt frän Schenslägtet , som har sitt frö mestadels naket

eller med endast korta hår utan qvarblifvande stift. Rynko-

sporernas småax äro fåblommiga med öfverallt thktegeliikt

på hvarandra liggande fjäll, uiaf hvilka de nedra äro tom-

ma. Stiftet är syllikt tvådelt, vidgadt vid basen. De båda

här anförda artarna hafva krypande rötter, 6 — la tums

höga strån, som äro uppstigande, strekade ,
glatta, 5:kan-

tiga och bladiga, med jemnbreda blad, som på den grå-

bruna äro rafflade, mindre kölade och mera borstlika, sit-

tande på båda skiftevis vid stjelken med en hel skida.

Blommorna framkomma knippviss uppräta i toppen på
blomskaften med biomskärmar, som på den sednare äro

betydiigen högre än småaxen. Blomtofsens ljusare färg på
Hvita Rynkosporen, som i böijaa är nästaa hvit, äfvensoxn
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dess gråbruna på den andra arten har föranledt till deras

benämnande.
Så allmän den hvita RynJiosporen är i nästan alla

kärr, sä sällsynt träffas den gråbruna och knappast utom
Blekinge och Kalmare Län. Den igenkännes lätt «f sina

spetsigare strå. Ingendera är af något värde for Landt-

mannen. Endast brist å bättre föda gör att de ätas af Boska-

pen Figurerna äro lånta från Eaglish Botany.

Tab. — I. Hvit Rynkospor : — a. Ståndare och spira

förstorad. — b. c. Ett mognadt frö, i naturlig och ökad

storlek. — 2. Gråhriin Rynkospor — d. dess uttagna ståndare

och spira förstorade.
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CLAVARIA SwARTzii.

SWARTZS KlAVAR.

Växer i flock. Swartzs Iduhhsvamp ^
med täta,

släta, nästan cylindriska, krökta, uptill trubbiga,

rosröda klubbor: Fötterna smala, hvita.

/\tt Svensk Botanik knn aga den fägnadcn öka de mån-

ga Nflturalstrens antal, som fraii)bära åt efterverlden min-

net af en man, hvilken med kunskaper, nitocli verksamhet

ijpoffrade sin hela letnad, ofta vågsde lifoch lielsa för (^n älskad

Vetenskap; derföre slå vi uti sior förbindelse hos Inten-

denten of^^er liongl. Vetemhays Akademiens Museum,

Doctor Dalman, som reden för H.-.ra år serian i nejden af

Lidköping uptäckt denhäi framst^illda Klavar orh som benäget

meddelat sin då gjorda teckning. ¥r%n\V\6ne FroJ essoren och

Ridd. Swartz hade nästan genom alla Botanikens Klasser ut-

märkt sig och hans minne lika oft.i blifvit i Vetenskapens

Annaler uptecknadt. Det vnr endast i den lägsta nationen

bland Invånarne i Floras Rike, som hans namn saknades,

ehuru Kongl. Vet. Akad. Handlingar äga rika bevis pä

hans outtröttliga bemödande, att äfven ordna SvampHrne;

med yttersta tillfredsställelse omfattar således utgilvaren

detta tillfälle, att äfven fylla denna lucka i Vetenskapens

lista på Svamparterna.

Fersoon innefittar under slägtet Clavaria, så väl de

arter som äro försedde med g^eniga som enkla klubbor,

ehuru vi n.ed Holmskjöld våga tro, att den förra flocken

Qtgör ett eget slägte som han kailflt Raniaria. Swariz-Klavaren,

likt sina samslägiingar, s<»m under N:o 5o4 blifvit kän-

da till sina slägttecken, tillhör åter den sednare flocken

och växer på lerjord bland gräs och mossa, utan synbart

sammanhang med trädrötter eller lemningar sf andra ve-

getabiliska ämnen. Den blir högst i^- tum hög och af

knflppt ett par liniers tjocklekto^flmt tillhör den afdeining

inom slägtet, som har cylinOTiska klubbor och får sitt

rum i den systematiska uppställningen näst efter den
Lejon-oran^efärgade

, (brunspetsade, Clavaria helvcola N:o
5o4J med hvilken den synes ganska närsl.igtad; n\^n utom
den högst afvikande sköna rosfärgen och en lägre växt skil-
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jer 5ig Swartzllavaren i »nseende till formen, med en
tnera krökt nedtill «fsmaln«»nde stam, som uptill håller

sig mera trubbig, tills den in^år i sitt falnande tillstånd, då
toppen börjar afsmalna, blir spetsig, och först vissnar; äf-

vensom denna, i bokskogarna, den Lejon orangfjärgades

egenteliga hemvist, aldrig Jär träffas. — Då klavar slägtets

enkla sammansättning icke lemn«r rum för många skiljng-

tigheter, synas de anförda redan vara tillräckliga, för att

bestämma den ifrågavarande, såsom en egen art och har

ej eller hiitils någorstädes blifvit anmärkt, utom i Kongl.

Vet. Akad Handl. (i8ii sid. ibj)» der Prof. Swarz, endast

på meddelt underrättelse om detta fynd af Hr Dalman,
den samma i en Not omnämner.

Roten på Swnrt2 lilavaren är kort och enkel. Sjelfva

svampen är till formen trind , sJät, nästan cylindrisk, dock

mot toppen, som utväxt är mera tiubbig än spetsig, något

afsmalnande. Den kröker sig mer och mindre efter åldren

och blir nertill ganska smal, och får en klar lysande ro-

senfärg; men vid foten hvit. Den är icke ihålig, utan tät,

något skör, ej klibbig. 1 orkad förbytes färgen i smutsig

mörk tagelfärg.

Den skiljer sig från lejon-orangejärgade hlavaren deri,

utom färgen, att toppen är mindre tillspetsad Pnrpiir-lla-

varen (Clavaiia purpurea) åter är nyckel bredare boptrytkt,

något fårad, vriden, stsrkt tillspetsad, och dessutom vida

större samt får aldrig så ljus och klar färg.

Tflb. — a. b. utvisar Swarz-hlavaren i 3:ne olika

förhållanden efter dess åldrr, c. i dess falnande tillstånd.
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ROSA SPINOSISSIMA.

Mest Törntaggad Ros.

Smornjupbn» Smörnyper, Sötnyper, Rannyper. På Tysk».

Haserose, Dimenrosö, Haidrose. Frauenrose, Mariendorn

,

Materdorn, Halverrose» Kleine sehrdornige Heckroie,

Erdrose, Feldrose. På Eng. Scotc/i rosa.

Stjelken med ganska mänga tättsittande olikstora

raka taggar; Bladen enkelt sågade; Blom^

skaften taggiga, och Blomfodersfiikarne nä-

stan hela.

Linn. Fl. Sv. 44a. Icosasdria polygynia. Kctt. Fl. C6C. 6x6.

IJlancl Svenska Rosarter ir denna otvlfvelagtigt den mest

beväpnade, hvaraf den bland sina Svenska »amslägiingat

genast gör »ig känd. Del är endast med Kanelrosen och

den Asli^rå Rosen, som den i anseende til sina raka taggar

möjligen k«n förvexlas. Likväl skiljes den mest torntag'

gade från (\en [örro med «'"• hvita hinmmor, som icUe aro

försedda med biomskärmar, genom ganska tätt sittande

taggar och merendels 9 både trubbigare och mera eggrun-

da blad, samt äfven taggiga blomskaft; och från den sed-

nare, ej allenast uti de redan i anseende til Kanelrosen

•nföida skiljetecken, utan ock med knappt penndelta blora-

fodersflik<>r. Svårare lärer den kunna skiljas från den pim-

pinellbladiga, hvilken väl v. Linné ansett för en egen art;

men då hela skillnaden beror derpå, at den sistnämnde

skall hafva glatta blomskaft, och erfarenheten visat, det

pimpineliblrtdiga Rosen genom odling både får större blad

och icke sällan taggiga blomskaft, så våga vi icke anse

den annorlunda, än såsom högst en artförändring skiljd från

den här anförda.

På Omberget i Östergöthland uti en ang, tilhorig

Jägmästare Bostället Hoje, bar Herr Agrelius funnit före-

målet för dess benäget meddelta efter naturen teckna-

de figur; hvarförutan den, enligt Hr Professoren Relzii up-

gift, skall träfids på åtskilliga ställen i Upland. När härtil

kommer, at den noggranne v. Linné redan uptagit denna art

aåsom Svensk, så lÄrer allt tvifvelsmål at den är inhemsk
för alllid uphöra. Busktn, som är ganska grenig, växer up.
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rat til merendels i elns höjd, tätt besatt med raka Hat
olikt långa taggr; bladskaften dels med, dels utan taggar;

småbladen 7—9 äro små, nästsn runda, trubbiga, sågade
och glatta; blomskaften äro ensamma, vid en äerärig äl-

dre taggiga; frukiknuien nästan klotrund, blombladen of-

yanpå hvltagtiga med gulogtig bas och undertil mera röd-

agtiga. Den klotrunda frukun är i början mörk purpur-

färgad, men blir fullmogen nästan svart, och träffas både
med och utan små lina stjfva hår. Blommorna framkomma
i Juli månad; men först sent på hösten mognar frukten.

Mängden af Vextens taggar, och dess natur, at mera öka

sig genom utvidgning från roten än höjden, ger den niMt-

törniga Rosbusken obestridligen företrädesrätt til plantering

ä jordvallar, der den i någorlunda god jord genom ^ tum

djupt nedsatta njupon eller frön efter i— a år upkommer,

sammanbinder vallen och ger den säkrare hägnad. Den
har äfven blifvit föreslagen at odlas på flygsandsfält, för at

gifva dem stadga.

Tab. — En bloumiaudc 4vi5t. - a. frukten het, —
b. långtåt i läskuren. — c. et Fro, — d. det samma

tvers afskuret. ~ e. en Spira, alla i natur!, itorlek, — f.

en Spira, förstorad.
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VERONICA MEDIA.

MrLLAN- Vbrokik.

Stjclk och blad dunigt luddiga; hlaclen mot-

satta eller kranslikt treenade, lansettlika, spet-

siga, sågade, med närsittande olika insågnin-

gnr.

Schrad. Fl. Germ. z. 17. 5. Dxandria Monogynia. IJViei Fl, HiU. t4> !«•

I lanka ängar nära Halländska h«fsstrflnc?cn, ofvan War-

berg, är denn« lör Srandinaviens Flora hiitils okända Vero-

nik art först funnen «i vår skarpsynte BctHniii, Hr Mag fries,

och af den för detta slägtes utredning fönjeme Schradcr först

bestämd såsom en egen art, skiljd ifrån tvenne slngtlngar,

af hvJlka den ena är för oss främmande, neml. åen hvaua
och iiSdra ^V. arguta och australis), mellan h vilka den ut-

gor liksom en länk, som föranledt til dess triviala benäm-

ning. Den kommer i öfrigt nära den langbtadiga Veroni'

hen, och gemensamt med den tilhör en afdelning i slägtet

,

som är utmärkt med örtstjelk och i toppen sittande ax»

lika blomklasar. Sijelken är enkel, trind , uptil mer och

mindre dunigt luddig, knappt omkring half aln hög, om
ej odlad, då den kan hinna a—3 fots höjd. Bladen af=

långt lansettlika, med a, ofta 3, mot hvarandra sittande,

som äro ojemnt sågade ända up til spetsen, hvarigenom

den genast skiljer sig Från de båda närmaste samslägtingar-

ne, och dessutom ifrån den hvasstt Veroniken med sina

närsittnnde bladens olika insågningarjde äro vid basen bredt

vigglika och helkantade. Biomskärmarne oftast af blomfo-

drets längd, sällan deröfver. Biorafoders-flikarne stundom
eggrundt lansettlika, spetsiga, kortare än kapseln, stundona
ock jemnbredt lansettlika och spetsigare, af kapselns längd.

Denna art är icke känd för någoa särdeles nytta, utom
såsom foder, i hvilket afseende den likväl icke förtjenar

at odlas.

Tab. — Toppen af växten blommande, i nat. »lorlek;

— a. En blomkrona. — b. En spira. — c. En ståndare. —
d. Blomfodret. — e. Kapseln med blomfodrel förstorade. —
h Fröhuset afskuret, förstoradt. — g. Frö,
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UTRICULARIA media.

MBHiA.H-UTRIKULAR.

HåningViuset kägel-likt; öfra Läppen dubbelt

längre än blommans gomj Bladen trefalt i

fortsättning tudelta.

PVahlenb. Fl. Lepp. p. ii. n. i5 DiANn»iA Monogynii. — Liljtbl,

St. Fl. ä. 14 » Tt AM xNKiNe A« , J^n^riauade. — llayne i Schradcr»

Journal. 1800. p. X7. t. 5.

V-/ft« fägnas ögat vid anträffflndet i Juni och Juli rnånader

af t/fz-zÄu/örslägtets lysdode höggula blommor i sänka kärr

och på dyagtiga stallen. Af detta slägre förekomma hos

oss endast 3:no arter, alla tillhörande den slägtfjock som

med sammansatta rotblad och bladlös Blomstängel utmärka

sig. Slägtet igenkännes af et 2 bladigt blomfoder, hvar«

blad äro likstora och är försedt med en enrummig kapsel.

Gemensamt med Pingvikelslagtet har Utrikularen jemväl

en gapande blomma och sporre vid undra läppens bas ,

och med hvarandra utgöra bland Diandrisierne en egea

nation , Pingviculccdes.

Den här föreställda arten har en under vattnet kry-

pande stjelk, som upkommer f i ån fleråriga med eggrunda

något krökta rotknappar försedda rötter jemte et eggrundt

alster (prop.-go) betäckt med trekantiga knippvis hårkan-

tade fjäll. BUden äro til det mesta 3 delta och i fortsätt-

ning tudeha, öfveralit besatte med korta fina hår eller

borst. Biomsiängein är uprät, trind, i toppen försedd

med 2—3 blommor, på hviika blomfodret år ivåbladigt

qvarsiitande och onjfattande den enbladiga maskerade
höggula blomkronan, som har en pggrund, hel, uprätt«

stående med blodröda jtreck tecknad öfverläpp, en rund-

agiig gom af öfverläppens halfva längd, samt en rundagtig

nästan platt nedböjd underläpp, til hvilken inunder et

håningshus i form af sp^-rre slu'ar sig, upkommande vid

basen af Bion. kronan. Ståndarnt^ äro inåt krökte med fria

cniudimiga knappar. .Spirfln h;-.r et rnndagtigt fruktämne
Och en koit qvarblifvanJ»^ stift; \\<^\\ slutar sig i en spets

och et rund.^dt platt nedböj Jt nästiin tvåla pigt m ke.

Denna art liar vid första påseentlet s'or likh t med
den Allmänna Utrikularen, för hvars blotta ariförändripg



56r.

Utricularia media.

den af bäde v. Linné och Ehrhardt m. fl. blifvxt ansedd;

men genom Haynes upmärksamhet har man blifvit öfver-

tygad at den bör utgöra en egen art , då den icke endast

från rötter utan oek genom särskilt alster upkommer, som
hos den Allmänna icke inträifar, och den för öfrigt är

skild genom sina tredelta och vidare gaffellikt delta, i kanten

fint borstsatta blad, genom de på Allmänna TJtrihilaren

vid bladen befintliga fiaskblåsor, som på Mellan-Utrikularen

aldrig förekomma, utan på rötterna eller någon gång på

blom stjelken; vidare är öfverläppen och den kortare gom
men på denna sednare rödsirekad, samt underläppen mera

platt, sporren til underläppen mera tiltryckt och ståndarnas

knappar fria, ej sammanhängande. Ingen af hela slägtet

är ännu känd för någon nytta.

Xab. — Växten i nat. storlek. — a. En blomma sedd

på baksidan. — b. Pistillen. — c. Ståndarne. — d. Frökap-

seln. e. Et blad. — f. Alstret tvers af och g. långs åt tu-

skurit. — H. Et des5 fjäll. — i. En Haskblåsa, förstorade,





56^.

J-, ./Uii6<y "U^



562.

SAGINA citiATA.

HÅRKANTAD SaGIN.

Stjel^en kringspridd (diffusus) med syllika udd-

spetsade hårkantade b/ad och spetsigt b/ofn-

foder.
Fries Not. FJ. St. p. 47. — Fl. HBlUni. p. »79 Tetr AKORrii T«tr«-

fgrniH. Liljebl. St. Fl. 3 p. 7i5.

SAGINA STRICTA.

SpänoSagin.

Ganska glatt med spänd stjelk och blomskaft,

nästan cylindriska oväpnade hJad och trub-

bigt blomfoder.
Fria iNor. fl. St. p. 47. — Fl. Halla»d. p. I79•TETRA^DHIA. Tetra-

gynla. Liljebl. St. Fl. 5 p. 7x4.

D;å Svensk Botanik får på en gång oFverlemna tvenne

nya rekryter för Scandinaviens Flora, tilhör hela furijensien

deraf Herr Magister Docens Fries, som genom sitt beröm-

värda och nitfulla bemödande i sednare tider kanhända visat

de största bevis på forskning och uptäckter af nya alster.

Det är genom hans vänskapsfulla godhet, som utgifvarea

blifvit satt i tilfälle at meddela trogna figurer af dessa ar-

ter, först bestämda i Herr Fries Novilias Floras Svecicc.

Saginslägtet torde vara ett af dem, som mest har sin

tilvarelse från konst systemet , ty utom ståndarxies antal,

skulle det i naturliga systemet synas tilhöra spergelsiägtet,

med hvilket den Spiinda Saginen i synnerhet kommer nog

nära. Nu måste det sökas i en egen nation gemensamt

med Tillåsa och Rndiola och utmärker sig med et 4bladigt

blomfoder, 4 eller inga blomblad och en 4skalig mångfröig

kapsel, hvars skal n^^rtil förena sig til et enda rum, hvari-

från må räknas orsaken, at Auctorerne stundom tillagt det

en enrummig, stundom 4 rummig kapsel. Rötterna på båda

dessa årig» arter äro trådlika, men på den först anförda

grenigare
; stjelkame äro glatta, grönt purpurfärgade, hos

den härhantade Saginen kringspridda och greniga,nien hos
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SaGINA CILIATA & STRICTA,

Sen spända helt styfva och trinda. Den förras blad äro

syllika, helbräddade, men liårkantnde och uddspetsade, de

på mellanlederne sammanveita 2—3 gånger kortare, stun-

dom knippvis sittande, då bladen på den sednare äro jeinn-

breda och de på sijelken nästan cylindriska, kortare än

de vid roten, som äro nästan iielika. Blomskaften äro

spända på båda arterna, men mest den sednares. Blom^

foderbladen äro på den förra lansettlika, spetsiga, nerifria

med torr kant, men på den sednare trubbiga, afnött nerf-

viga. Den förra har små hvita aftallande, men den sed-

nare inga blomblad. Bådas kapslar äro eggrunda af blom-

fodrets längd, och på den förra föga lutande.

Den Jiårhantade Saginen kommer nära den hiUiggan-

de (S. procumbfins) , men skiljer sig märkbart genom sina

syllikn hårkantade blad och föga lutande kapsler; den J;>ä«-

da Saginen har deremot närmaste likhet med den blom'

lladlösa (S, apetala), från hvilken den likväl synes full-

komligen skiljd genom stjelken och blomskaften, som äro

glatta och uprätta. Äfven bör den icke förblandas med

den i England träffade Hafs-saginen (S. maritima), som bå-

de är luddig och oftast förekommer med blomblad och

har dessutom en mera grenig vext,

Tab. — Visar fig r. Sagina ciliata i nat. storlek. — a.

En blomma. — b. Et blomfoderiblad. — c. Et blad. Fig.

a. S* stricta. — a. Blomfodret med en öppen kapsel. — b.

Et blomfoders blad. —- c. En kapsel. — d. Et skal af kap-

seln. — e, Frön. — f. Blad.
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SCIRPUS COESPITOSUS.

T U F - S K 1 R P.

Tnfsäf, Myrsaf: på Norrska Säf, BjörnesTiäg , FindsJiög i

Tit/säf, Mynäv, Myrhust , Myrbusding , Bjurnläg, Bjun.

nebaak , Biönncvaahi; på Danska Myresiv , Mossesii',

2'uesiv , Koemule ; på Tyska Torfbinsen, Kleines

yp asserbinsgräs , deutsches diches hinsgras »

Weckerbinsen ; på HoU. veenige Bies;på.

Eng. Dwarferlnbriiih: på Fr, Scirpe

en gazon.

Strået trindt streckadt med boratlik slida, mång-
faldigt fjälligt; Axen inom et två.skaligt blom-

foder, hvars nedersta skal är lika långt med
axet.

Linn. Fl. Sy. 43. — Lapp. 20. Tkiandria Monogjnia ~ LU/ebUSy,
Fl. 5. 32. a. Tft KMÄNNIN CAH, EticjTininde.

SCIRPUS BOEOTRYON.
Oäma.t-Skirp.

Myrsaf.

Strået bart något strekadt med en tvert afskiiren

slida: Axet med tvåskaligt blomfoder, hvars

ena eggrunda agn är störst men kortare än
axet.

Linn. Suppl. 103. TniANDRiA Digynia. Lil/ehl. Sv. Fl. 3. a3. 3.

Tfemähningar eucjyinaad©.

D
Uåda dessa Skirparterna tilhöra den slägtflock, som ut-

märker sig med tre märken på stiftet och nied strån som
i toppen liafva endajt ett enda ax, och slngtel igerikiinnes

med sina taktrgellikt på hvarandra liggande ijä]l vid fästet af
axet, som saknar blonikrona ; men har, et hårigt trådlikt

aff.illflnde stift och et trekantigt hårfritt frö. De träfffls ofta
tilhopa i tiifag.iga kärr, torfraossor, ängar, skogsbackar o.

s. v d»;r marken är sur. Ehuru närsJägtade åtskiljas de så
v,'! Mn? emellan som från en annan slägting: den mång-
stjclkadc ($. multiculmis) genom de redan anförda känne-
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SCIRPUS COESPITOSUS & BOEOTIIYON.

märken. Tufskirpen upkommer äfven från en tradig lufvig

rot med många, upräta, enkla strån, som välfå efter jord-

manens beskaffenhet olika höjd, men hinna sälJan ölver

• aln. De äro trinda, nästan jemnhöga vid roten försedda

med en slida som uptil är nå^ot trubbig med en uddspets,

och hela ståndet omgifves vid jordbrynet af mångfaldiga

på hvarandra liggande lansettlika spetsade brunagtiga fjäll,

af hvilka de yttersta äro kortast. Axet som ensamt fram-

kommer i ändan at strået är litet aflångt, eggrundt och

omgifves af et blomfoder eller svepe, som har tvenne ta-

gellika fjäll, af hvilka det yttersta är nSgot längre, men

båda af hela axets höjd. Detta blomfoder innesluter 4—5
blommor, som alla äro fruktgifvande. Nöten är svart. Med

denna har Oxmatskirpan det mesta gemensamt; men ro-

ten är som hela vexten betydligt mindre, nästan löklik

och inunder tradig; de knappt ett qvarter höga stråen få en

i ändan tverskuren oväpnad slida; de aflångt eggrunda axen

inneslutas af blomfoder som icke upnå axets höjd och få

4-7 blommor, hvilka likväl icke alla äro fruktbärande.

Ingendera af dessa arter förtjenar i odlingsväg Jord-

brukarens upmärksamhet, såsom gifvande hvarkea någon

särdeles god eller ymnig fodertilgång. De ätas icke utan

nödfall af boskapen, och endast begärligare af får, som

likväl sägas deraf icke må väl. Deras tilvarelse bör således

vara en anmaning åt Landtmannen ut dika och upodla

deras vexiort.

•pab. Fig. I. Tufskirpen med förstoradt ax, en afsku-

ren slida och stiftet i nat. och ökad storlek. — a Oxmot-

skirpen med en afskuren slida, blomfoder, ståndare och

siift simt et frö i nat, och ökad storlek,
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ARTHONIA swARTzii.
SwÄRTa's Artonib,

Skojyan af Lajhålen broskagtigt hinnig hvit,

med oskaftade något breda och upsvällda nä-

stan runda vågbräddade oordentliga och sam-

manflytande uphöjdt prickiga svarta frukt-

läger.

Achar. Syn. Lieh. 5. 5- Cbtptogamxa Lichenes Liljchl. St. Fl. 3.

p. 608. LÖPNBIOMSTRANDE, Lafvar.

ARTHONIA GYRosA.

Ringlad AKTOiiiiE.

La/båls - Skorpan hinnig hvitagtig skinande
,

med svarta gränser. Fruktlägren tiltryckta

utbredda platta o ordentliga kantigt nagga-

de, ringladt skrynkhga och svarta.

Achar. Sya. Lich. 3. 6.

M..å det tillåtas Sv. Botitnik ut ännu få afbörda «n gnrd

åt den oförgätliga Prof. och Ridd. Hr Doct. Swanz's minne

,

då här meddelfls den Artonien , som alltid skall vara känd
under hans namn. Ingendera af dess arter är hittils bekant
löv någon väsendilig nytta. Genom en skorpagtig platt ut-

bredd vidvext enformig Lafbål, och genom inväxta nästan
rundfldt oformliga okantade med nästan broskagtig hinna
betäckta fruktläger igenkännes Artonie-slägtet , och de båda
här förekommande arter trättas på barken af träd, den
ringlade likväl egentligen på Bok.

De skilJBs sins emellan så väl som frSn samslägtingame
dermed , at Laf bålen är på den förra något upsvälld,m«d
en tunn hinnngtig g'fltt skorpa, som af den underliggande
birken får ojeiima hvitgrå fjaiiagiigheter. Då deremot den
sednare,s Lafbål är liksom omgj'>rdad af en oordentlig svart
gräns med fxi ännu tunnare, hinnagiig slät, skinanae hvit
eller grågrön skorpa, som åt kanterna får en starkare färg
och blir sinutiigt grådgtigi olivfärgad. Dennes Fruhtläger
äro äfven mera strödda, tihryckta och af flerfaldig form,
några smärre nästan runda med vågig brädd, aniha åter
»torre och in?^r<i kanigajmen alla oivanpå ringladt tkiynk»
liga och svarta.

Tub. — fig \ föf^stälier Svi^artz ArtonieB. — 2 Ring-
lade Aiiuaien. De öfiige figurer dessas Frukilägtr föxslorado.
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SÅLIX CIMEREAi

ÄSKcaÅ Skhm.

(Gråvide, Gråpil: på Norrska Seljevie; pä Danska GraOf

vide,; på Tyska graiie Weide; på Rjsko 6ivoi-

tnlnik , Lösa,

Bladen lansettlika , omvändt eggrunda, imdertil

nätlikt ådrjga nästan ludna blågröna, med
half-hjertlika sågade bladskärmar.

Linn. Fl. St. 355 Dioecia Diandri». •^LHjebl. St. Fl. 3 p.3g5.SABi-

äCHE Sukiljde. r- Rciz. Fl. cec.

K,-anhända mer an Ros slagtet ar det som här kommer I

fräga ännu invefdt i mörker; om de speciHkare kännemär-

kena lättare i Salix«slägtet förefinnas, så möter der likväl

desto störve svårighet vid arternas utredande derigenom, at

atåndare-vexten är aldeles skiljd frän spirvexten, hvilket,

tillika med dess fruktsättnings egna beskaflenhet i et sä

kalladt hänge uian blomkrona, men omgifvit af blomfoder»

iikt fjäll och et obeslämdt nnral »tåndarp från r fi! Et, samt

vid basen så väl af dem som af spiran «n håningshuslik kör=

tel, utgör slägtets kännetecken. För at nu med säkerhet be-

stämma en viss art och för at icke tilföra en ståndare växt

©n annan arts spirvext, fordras at lika upmärksamt följa ar-

terna til deras vextort, blomnings och fruktsättningstid-

deras lika danade form på snart sagdt alla vextens delar. Ti!

at med noggranhet utröna sådant förhållande, har man va-

rit nödsakad indela detta på arter nog talrika siägte i

vina afdelningar, hvilka man, til dess et rigtigt monogra-

ficerande kan företagas, ansett lämpligast efter a) ståndar-

nes antal, b) om dernäst fruktknutarne äro med eller »tan

skaft, och c) om bladen äro glatta eller ludna. Den när-

varande eller ashgrå salixen tilhör således den afdelning

som har ludna blad, skaftade fruktknutar och är Törsedd

med tvenne ståndare i hvarje blomma. Arten skiljer »ig

äter ifrån sina samslägiingar med de ofvan anförda skilj-

agtigheter, är en stundom ända til 2 famnar hög buske:

bladen äro merendels afJångt eggrunda, men ombyta form

och blifva mer och mindre spetsiga så väl på trädets unga

skott, som på en artförändring, kvilken förekommer mera



565.

Salix cinerea.

allmänt, hvars blad ombyta än mer i trubbiga eller sp%t.
»iga, naggade, sågade eller helbräddade, allt på samma
buske. Bladskärmarne äro alltid snedhörniga, men stundom
bjert- stundom njurformiga. Blommorna framkomma i April
och Maj månader före löfsprickningen, hvarefter hangena få
et gråagtigt utseende, liksom den äldre barken på stam
och grenar, hvilket föranledt til trädets artbenämning. Så
väl håningskörtlarne som spirorna äro nästan coniska

;

atåndarnes strängar ganska långa med gula knappar och
mer och mindre eggrunda blomfjäll; märket åter är något
förlängdt och fördelt i två flikar. Fruktknuten är aHångt
eggrund och vid blomningen böjer tilbaka sina båda valv-

ler å ömse sidor för de med långa fjun upskjutande frön,

som äro ganska små, »Hånga och gråbrunagtiga. Båda art-

förändringarne träffas i skogs ängar och lundar med sumpig
jordmån.

Löfven ätas, om ej med lika begärlighet som vissa aw-
dra slflg, nästan af alla husdjuren, utom af Fåren, och blom-
morna värderas mycket af Bien såsom et bland deras för-

sta föremål at söka vårtiden. Barken kan användas til

garfning, särdeles vid klippingsberedning, i stället för sälg-

bark. Af grenar och rotskott flätas korgar, och hämtas vid»

jor för at dermed binda halm och rörtak, och der lilgång

så medgifver nyttjas vidjoi äfven med fördel til sädesbindning.

De kunnn länge föivoms lil g«gn, ty de äro äfven torra

lika goda, blott de några timmar före nyttjandet upblöta»,

sedan de likväl förut blifvit vridna och bundna i knippor.

Månge författare hafva ansett vår asJigrå salix såsom
en och samma med den af Holfman beskrilna långspetsade

arten (S. acuminata) ; men vi våga ej afgöra detta, då hans

beskrifning deriil föranleder at bladen nästan alltid bibe-

hålla sin tilspetsning, Mera säkert är, at denna vår ifrå-

gavarande al Linné under detta namn antagna art alldeles

icke är den i Smiths Flora Briiannica anförda S. cinerea ,

hvilket bestyrkes både af den der^f i English Botany gifna

figur och de af nämnde författare bestämda egenskaper af

bladen, som på öfia sidan skola vara glatta med hängen,

som på den Fngelska äro efter beskrilningen ganska korta,

mtn efter figuren väl långa, hvilket på den LiNNÉska icke

inträffar.

Tab. — Fig. I. En gren med ståndarehänge. — a. med
et spirhänge. — 3. med biad. a. Et Blomfjäll med stån-

dare och håningskörtel — b med spira och dess hånings-

körtel. — c. En frukiknut. — d. densamma mogen. — Ét

frö. — f. Undra sidan af et blad.
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PYROLA SECUNDA.

Ensidig Pyrol.

Huhpyrol Norsk. Sauspnng. Dansk. Vintergrön, Vinter-

Wje. Tysk. BirnbHiimchen hraiit , VPintergrii?i, Eflg.

Serrateä Wintergreen,

Bladen eggrunda, spetsiga; BlomJdasen åt en

sida.

Linn. Fl. S7. p. 56a, Decamdrix Monogynia. LiljehL St. Fl. 5' 'p.aiS.

TiOMANMiNG AB, Ldc^rinnade.

O

xJiter får Sv. Botanik öfveriemna en saknad urt af det

vackra Pyrolslägiet, hvilken, ehuru icke känd för någon syn-

nerlig hushålls -nytta, likväl i vetenskapligt afseendo ut-

märker sig från sina samilägtingar genom sitt egna blom-

ningssätt åt en sida. At den ätes endast af getter och

nötboskap, ar allt hvad som ntgör för hushållaren något

värde hos den Ensidiga Pyrolen.

Från en krypande flerårig rot i täta skogar upstiger

dess stundom vid roten delta annars enkla stj^^lk , luin

får sina skiftevis sittande, skaftade, eggrunda, någjt spet-

siga, i kanten fint sågade, nätlikt ådrade, glatta, mörkgröna

blad, och efter den ljusgröna något lutande blomklasens

upväxt i stjelkändan lemnas på stjälken strödda fjäll. Kla-

sen är mångblommig och blommorna skaftade med rakt

utsträckt fortfarande stift, sköldadt puckligt märke, och litet

5 flikigt blomfoder samt aflånga blomfjäll.

På Tab, Föreställes örten i naturligt utseende, — a.

Blomfodret sedt bakifrån. — b. pistillen med en ståndare.

c. — Frö förstorade.
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CIRCAEA ALPINA.

FjÄLXi-CiRSÉ.

Hvusirs, Hexört. Norsk. Fjällhexeurt.

Stjälken ganska glatt, upstigande med hjertlikaj

landade, skinande blad och hvitagtigt bloTn-

jodei\

Linn. Fl. Sy. 7. Fl. Lapp 3. Diamdkia Moaogynia. PVahUnb-Tl. Lapp»

4. Liljel/l. Sv. Fl. 3. p. 14- a.

D.enna växt, ät hvilken man fordom tilegnade endast fjäll-

bygdema til hemvist, finner man numera flerestädes, såsom

i Upland, Vester- och Östergöthland, i dystra skogslundar

och vid bcrgsrötter. Af et a-blodigt blomfoder, a-bladjg

blomkrona och ett 2-rummigt fröhus med ett enda frö up*

täckes Cirsé-slägtet, af hvilket ScandinavJen endast äger

tvenne arter. Af dessa är den här föreställde mera lågväxt

med färre blommor och morkgrönare bind. Fjäll-Cirsén

äger en varietet, som Ehrhardt trodde böra utgöra en egen
art, då den til firgen på blad och blommor liknar nära
nog gul Cirsén (C. lutetiana) och är äfven något luddig; men
då den i alli öfrigt är lik /jäU-Cinén, nödgas vi anse den,
som upläckaren kallat mellan-Cirsé (C. intermedia), såioxn
endast en artförändring af den här förekommande. Roten
är krypande. Hela öfra växten är ganska glatt med oftast
enkel, törst nedliggande och derefter upstigande sijelk, säl-

jan grenig, som den gula, och äfven oftare förenämnde art-

förändring. Deremot är Blomklasen nästan alltid grenig med
ensamma blommor likasom p,\ artförändringen; Då den på
G«/-Ci>j^/jär Herblommig. Enligt Hr. Fries benäget meddel"
ta upgift, grundad på egna observationer, är Fjäll Cirsén,
särdeles hemvist för olikartadö svatripatier. Han har träiFaj

på den samma Puccinia circex- , AEcidinm circe^, Uredo
circeae, Scleroiium circeae, och Tubercularia persicina ; favar-

ftf likväl en äfven del förekomma på GulCirsén.
Tab. — Föreställer vexten i naturlig storlek. a. en

blomma. — b. en kapsel. — c. en afskurea kapsel. — d.
Frön alla förstorade.
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CARDAMINE rARViFLORA.

Smäblommig Kardamim.

&måblommig Bräsma,

Bladen oskaftade utan bladskärm, med omvändt-

lansettlika helbräddade trubbiga i spetsen ud-

dade småblad; hlommorna blombladiga.

"Linn. Fl. Sv. p. 464. Add. — Syjl. Nat. la. 459. 10. Tetradtnauia
sili^Tosa. — Liljtbl, Sr. Fl. 3- 36o. Fxrtäldigk. Låugskidade.

D.ennna art har tned skäl blifvit ansedd for en af Sveri-

ges sällsyntare växter, som endast sparsamt blifvit funnen
vid Nyköpings sidländta skuggiga trakier, til dess Kam-
marherren Hr Baron Wrangel äfven träffat den vid Åkerö
i et alkärr, och Hr Prof. Stendammar i Östergöthland. Kar<
daminslägtet tilhör i sexualsystemet Glassen Tetradynamia
och ordningen sihqnosa, samt räknas efter naturliga up.

ställningen til den nation, som benämnes cruciferce, och
igenkännas med skidor, hvilkas skal vid mognandet til-

bakarulla sig och äro försedda med en hinnagtig skilje*

vägg, et något utstående blomfoder och et helt klotrunde
märke. Den tmåblommiga Kardaminen upkommer från

en tradig årig rot, med en upstigande slät-grenig stjelk,

hvars blad äro olikt penndelta utan bladskärmar. Småbla-
den äro oskaftade, nästan omvändt lansettlika, i spetsen ut-

vidgade rundade, med en kort vårtlik udd. 1 grenandarne
får den sina små blommor med hvita blomblad, som ner-
ifrån mogna och sätta ljusgröna skidor med gujagtiga frön.
Den liknar närmast den finkänsliga Kardaminen (G. impa^
tiens) ; men skiljer sig ganska väl, emedan denna sednare
har rak stjelk , merendels inskurna småblad, bladskärmar
och saknar oftast blomblad. Likaledes är den väl skild från
Lightfooli sentblommiga eller Linnés ludna Kardamin (C.
hirsuta), som är mer och mindre hårig, äfven utan bladskär-
mar, men med rundadt aHånga inskurna skiftade småblad.

Vår småblommiga Kardamin , som äfven träffas i Si-

birien, blommar i Maj och Juni månader; men är ännu
icke känd lör någon synnerlig hushållsnytta.

Figuren är tecknad af Hr Kgl. Secreteraren Ulfsparre,
som derföre har rätt til utgifvarens offentliga tacksamhet.

Tab. — Visar vexten i naturlig storlek. — a. Ståndare
med spiran. — b. Blomfodret. — c. Et blomblad. -- d. En
mognad fröskida med tilbakarullade skal. — e. Et småblad.
Alla delarne förstorade.
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SCHOENUS FERRUGINEUS.

Rostfärgad Skbr.

Rostfärgad Ag, Axag.

Strået trindt med 2—3 små ax; S-vepets yttre

skal afaxets längd och 4—5 borst omkring /v öe^

Linn. Fl. St. 40. TRiAMnntA Monogynia. Liljebl. St. Fl. 3 p. ax. a. $"

Takuämmin&a& Ea^TJiinadt,

R..edan under N:o 5i5^ eller vid beskrirningen om dea

Svarttjgtiga Skenen (Sch. nigricans), den ari til hvilken den

rostfärgade mest närmar sig, äro slägtets kännemärkea

medd^lta. Dessa båda arter hafva det gemensamt, at växa

i kärr och dyagtig» trakter, utan annin känd nytta, än at,

ehuru tufvigr, sammanbinda marken Båda förekomma som
oftast på Gottland, men träffas inom Scandinaviens öfriga

område mera sällsynt. De skiljas väl, oaktadt deras stora

inbördes likhet, derigenom, at den rostfärgade år mera.

lågväxt med vida kortare knappt Sums långa blad med ett

svepa, hvars yttre skal icke öfvergår axets höjd, som inne-

håller endast a—3 småax och et med borst omgifvit frö,

hvilka borst hos den svartagtiga antingen alldeles laknas

eller äro omärkliga.

Tufiigt upskjuter denna fleråriga art sina nakna trinda

högst sällan % alns höga trinda strån, som i toppen få et
svartbrunt ax innehållande 2—3 småax, hvilka omgifvas af
et svepe, hvars yttre skal väl upnår axets höjd, men ej der-
öfver. De gröna bladen få knappast öfver i tums längd of-

ver jordytan, hvamedom de skidlikt omfatta hvarandra. Den
blommar i Juli och Aug. med gula ståndareknappar, och
sätter derefter frö, som likna nötter och äro omgifne af 4—5 borst.

Tab. — Växten i nat. storlek. — * Et blad. — a. En
blomma. -- b. Et blomskal. ~ c. Svepet. — d. Ståndarne
med spiran. — c, f. Frö. Alla förstorade.
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LYCOPODIUM ANNOTINUM.

Årsgammal LvKOPonie.

Ref^räs, Granlummer. Norsk. Vipp^^räs, Gliihvippa, SJiriib-

vippa: Tysk. jäftriga Kolbenmoos : Eng jointed Clubmoss

with jtmiperltaves. Fr. Lycopode jnnipéroide,

Stjelken likgom ledfuU af åriga utskott; Bla-

den femradiga, såglikt landade j
Blomaxen i

stjelkändan trinda.

Linn. Fl. St. 956. Crtptocamia. Muscl. — tUjehl. St. Fl. Z- p. 5ar.

n. 4. Lönablomttrande, Mossur. — Ketz Fl. cbc. 43i>

X gamla skogar och på höga berg finnes den årsgamla

Lykopodien blommande från Juni til Sept. Genom de redan

i Sv. Bot. gifna Lykopodie-arter ar slägtet redan kändt. Den
här föreställde art är krypande med fina brunagtjga rottrå-

dar; från stammen upskjuta grenar, som åter dela sig och

få i 5 rader sittande blad, hvilka likväl äro något åtskilda,

lansettlika, hvasst tilspetsade, platta, i kanten såglikt tan-

dade, miJtpå försedda med en långsåt gående nerf. De ä-

ro i början mörkgröna, men ljusna sedan mer och mer,

och hafva en olika rigtning dels up och nedåt, dels ock ut-

åt spärrande. Blomningen sker i grentopparne med cylind-

riska ax, som under sina nästan runda, nplil långspetsadc,

i kanten landade fjäll hysa sitt frömjöl i enrummiga kapsler.

Kokad i vatten ger denna Lykopodie et afkok, med
tvättning hvaraf ohyra på kreaiur skall säkert fördrifvas;

men användt til invertes bruk, som sker på vissa utländska
orter, anser Hr Prof. Retzius den af särdeles fara, då den-
na art har gemensamt med hela slägtet en synnerlig skarp.

h- 1 och föroriakar iJia kräkning och laxering til den
gr«d, at yrsel och convulsiun-r upkomma. I Tyskland an-
vändes den til gulfärgriin^, hvarvid iakttages hvad ofvan-
före vid N:o 93 «<m dtn Kiubblika Lycopodien (L. clava-

tam) är tilkännsgifvit.

Tab. — Föreställer växten i nat. storlek. — a Et fjäll

på inre sidan. — b. Detsamma på baksidan. — c. Blad.
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ROSA TOMENTÖSA.

Luddig Ros.

Stjelken med något raka nästan lika långa tag-

gar och hvasst elllptiska dubbelt sågtandade

småblad^ blomfoder/likarne lyrtaggadt penn-

delta.

Smith Fl. BriitaD. II. p. SSQ-

Bland den flock af Rosflrter, som hafva på båda «idor

injukliåriga blad och långkrökta taggar, intager den lud-

diga Rosen sitt rum. Den svårighet, som bitiils mött vid

•rternas bestämmande, har gjort, at denna art^blifvit för-

vexlad med mjuhhåriga Rosen (R. villosa), från hvilken

den märkbart skiljer sig genom sina mera hvasst spetsiga

småblad och de lyrtaggadt penndelta blomfodersHikarne,

äfvensom från den jemväi inhemska olihbladiga Rosen (R.

heterophyllft), hvilken tillika har såsom et eget kännemärke
alla sina småblad synnerligen olikformade. Af vår luddiga

Ros förekommer jemväi en artförändring med flockvis sit-

tande blommor, i form af en så kallad blomflock, den
Gmelin i sin Flora badensis kallas R. umbellata. Den här

förekommande arten är först af Englands förtjenstfulle

Smith skilH, och bör icke förblandas med den i Liljeblads

Svenska Flora under samma namn uplagna art, hvilken

rätteligen är Woods fina Ros (R, gracilisj, och änskönt lil-

hörande samma afdelning med krökta taggar på stammen,
skiljer sig likväl med mera lansettlika blad och enkla biom-
fodersflikar.

Busken är lågvcxt med böjda utbredda grenar och
med de nedra taggarne på stammen något långkrökta, vid

basen utvidgade; småbladen hafva en Hn behaglig lukt och
äro elliptiskt spetsiga, på båda sidor mjukhårigt luddiga, i

kanten dubbelt sågtandade och körtelartadt hårige. Blad-
skaften luddiga och uddiga (muricati) Blomskaften i top-

pen mest ensama uddiga , med styfva körtelartade borst
,

som äfven bekläda den eggrunda frukiknuien och blom.
fodret. Blombladen äro lielbräddade, af en vacker rosen,

röd färg, men vid basen hvifa. Frukten blir eggrund nä-

stan af hiindroiens storlek och form, samt äfven körtelar-

tadt uddig.

Tab. — En gren af vexten. — a. En afskurea och
förstorad del af et blad. — b. Frukten. — c. Fröet-
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UTRICULARIA vulgaris.

Allmäh Utrikular.

Stor Vauubläddra. Norsk. IJas^röllihe. D«nsk. yandrÖlH-

h9. Tysk. Jfassfrschlauch. Wassergarhfi, Wasierfenkel

,

Helmkraut, Leichenhraut. Holl. Tieetehruid

,

Gehelmdo Watervenkel, Eng. Hooded

milfoil. Fr. Utricutaire.

Bladen pennlikt mångdelta; Håningshuset kä-

gellikt; öjra Läppen helbräddad, lika lång

med gomen.

Linn. Fl. St. aS. DiÄHDniA, Monogynia. Liljebl. Sr. Fl. 3- P' i3. »•

TrÅMÄnxiwc AB, Enqvinnade.

vJnder N:o 56i hafva vi redan meddelt känneteckaan

för det prydliga Uirikularslägtet. Likasom mellan- Vtriknla-

ren, träÉas denna art bioramande i Juni och Juli månader
med gala blommor, i kärr och större vartenpussar. Från en
tradig rot upkommer genom en smålningom skeende öfver-

gång stjelken, som är rund, glatt och gaffellikt utsträckt

under vattenytan och lår pennlikt mångdelta blad med
hårlika inskärningar och många rundagtigs något sammaa-
trycktft flaskblåsor (ampullae), som äro ihåliga, i början

fyllda med vatten; men hvilk«t vid blomningstiden utdrif-

vei af insupande luft, hvarigenom vexten höjer sig up öf-

ver vattnet, af hviika flaskblåsor de yttersta äro försedda med
a:ne borst; efter blomningen utgår luften åter, de intaga

1 stället vatten, och vexten nedsjunker. Blomstängeln är

rakt upstående med många blommor från 4 'i' *o> rund
med et och annat fjäll; bfommorna utgå på irådlika blom-
skaft, som vid basen äro försedda med färgade blomfjäll.

Blomfodret är 2-bladigt äfven färgadt; blomkronan är en-

bladig med öfra läppen cggrund, nästan 3 flikig med hel

trubbig spets; under-läppen rundagtig, på bida sidor ned-

böjd, gommen hjertlik af öfverläppens längd och hånings-

huset kägellikt. Ståndarne äro med de enrummiga stån-

dareknapparnc sammanhängande och spiran har en klot-

rund frukiknut samt et cylindriskt qvarblifvande stift. Kap-
seln är klotrund, enrummig och rundtorn upspringande,
wied fastsittande stift. Frön äro 6-kantiga.

Tab. — Visar växten i nat. storlek. — Öfra läppen

med fröredningsdelarne. — b. c. Bioroman. — d. Spiran.

— e. En Ståndare. — f. g. Kapseln med och utan lock. —
h. i. Frö. — k. En bladgren med Haskblåsa.
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BARTSCHIA alpina.

Fjäll- B ARTS C Hl E.

Bargskolla; Isl. Lekasiods broder. Fr. Cocréte des mlpea.

Bladen motsittaiide, hjertlikt eggrunda, trub-

bigt sågade; Ständare-hnapparne ?u\l ludna.

Linn.Tl, Sv. 54i. —Fl- Lapp. «46- Dioywamia Anglosperrr» Vf^ahlenb»

fltLapp-Sosi. Li(/tf^''Sr'F1.3. p. 3^9^. i. TrÅrÄLDics, med täckta Fiöa<

D.'enna art, som niAn i början trodde endast tilhöra lapp

ska fjällbygden, är sedermera äfven funnen i Dalarna, Cster

göthland och Gottland. Slägtet utgör liksom en länk emel-

lan Pediknlaren och Eufrasien y och blef af v. Linné »kild

från sistnämnde slägte för sill färgade blomfoder och kan-

tiga frön, samt benämnd Bartsia, til minne af en Dr. Joh.

Bartsch från Königsberg. Slägtet utmärker} sig dessutom

med gapande Blomma, som har tiislutit svalg, öfra läppen

kupig och längre, den undra 3-kIufven och tilbakaböjd;

kapseln är eggrund, sftmmantryckt och a-rummig med flera

frön. tiäll-Bartschiens rot är flerårig, något krypande,
och älskar fuktig mmk ; Stjelken är rak, enkel, nästan fyr

kantig och hårig; Bladen sitta mot hvarandra skiftevis, u-

tan skftit, hjertlikt eggrunde, stundom mera aflånga, skrynk-

liga, under håriga, i kanten trubbigt sågade och de öfver»

sia tjfirtsi färgade. I Juli månad framkomma i toppen de
mörkt purpurlÄrgade blommorna, hvilkas blomfoder är lim-

agtigi hårigt , mtd nästan likstora spetsiga djupa flikar och
äfven af nästan samma purpurfärg som Blombladen; bjel*

men föga urkaniad och läppens djupa fliksr helbräddade
ståndainits kn.-^ppar finludna, 2-flikig8, undertil lilsmalnande.
Stiftet finludet; kapseln eggrund, dunig med skilj«>väggar

ifrån midteln «f skalen; Frön strekaHe med hinnagiiga kan-
ter. Utom det at den ätes af boskapen, är den ej kand för
nSgot sla^s nytta.

Tab, — Föreställer örten i naturlig storlek. — a. Blom-
kronan öppnad. — b. B omfodret — c. En ståndare d.
Spiran. — e. Fröhuset tilsluiii, — h Detamiua öppet. —
g, h. -- Fiön,
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FUMARIA PARVIFLORA.

SmÄBLOMMIG FUMARIE.

Stjelken kringspridd grenig; Småbladens flikar

jemnbreda rännlade; Blomaxen slaka och

Kapslerne klotrunda med en kort spets uptiL

Lil/ebl. St. Fl. 3. p. 408. Ttäkvl&k med Fröhus.

JL å odlade ställen i synnerhet vid tJpiala, förekommer, ehuro

sällsynt, den småblommiga Fumarien, som icke länge va-

rit känd såsom inhemsk. Under N:o 5a har redan Svensk

BotHnik meddelat en art af detta slägte, som skiljer sig

från Korydalslflgtet (Corydnlis), dit de under N;o i5 och

N;o 53 i beskrifna, af v. Linné äfven til Fumarierna hänför-

de arter, efter nyare Örtkännares mening böra foras, me-
delst sporre vid blomkronans bas och enrummig kapsel

med et enda fro. Dcremot Korydalslägtet har en gapan-

de blomma och skidlika kapsler med många frön. Båda
slägierna hafva gemensamt tt a-bladigt blomfoder, som
likväl på Fdmarierne är bortfallande, och 2 strängar med
3 knappar på hvardera. Från en krypande årig rot upsti»

ger denna art, som med ApteliS Fumarien har et snarlikt

utseende; men är väl bestämd genom de ganska smala

bladens djupa flikar, som äro jemnbreda rännlade undertii

kullriga, och bvarken utbredda eller vigglika ; blommorna
äro ock dubbelt mindre och af blekare färg, samt ej tilslut-

na som på Aptehs Fumarien. Kapslerna äro ock uptil spet-

sade, ej filspånlikt urkantade (scrobicuiato-emarginata) som
på den nyssnämnde.

Troligen saknar denna art icke Apteks-Fumariens ms.
dicinska egenskaper, t-huru försök dermed icke blifvit gjor-

da. Figuren är af Studeranden Hr P. F. Wahlberg benäget
oss meddelad.

Tab. — Vtxten i naturlig storlek. — a. En blommn.
b. Sporren med spiran. — c. Spiran särskilt. — d. öfra blom-
bladet. — e. Det undre. — f. £n kapsel. Alla förstorade.
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AVENA STRIGOSA.
BORSTHÄRIG AvÉrii.

Purrhafre: på Tyska: Rauhaber, Rouchhaher, Sandhaber,

Qrau-Purrhaber, Eichelhafcr , grane Uafer,

Blomruskan ensidig med 2—3-blomraiga småax.

Småblommorna lika långa med blomfodret, 3-

agnborsliga: y^gnborstet i ryggen ganska långt

knäigt , de Öfriga båda i toppen korta raka.

Linn. Sp. pl. ed. J'7-'illd. i. p. 446 n, 11. T i\ 1 A n c r i a Digynia. —
Liljebl. Sv. Fl. 3. 6a. 7. Tixema nni nga r. Tvåc^vinnade.

Bland säden i våra åkrar af södra Sverige förekommer

ofta nog såsom ogräs, mera sällan vid gärdesgårdar och
vägar, denna Avén-art, hvilken har den enda förtjenst at

kunna odlas på en sådan sandig och utmagrad jord, som
ej med fördel bär annan säd, ehuru den är mindre än vår

allmänna Mat-avén [Hafra, Avena sativa *) , och således icke

utan i nödfall bör väljas til odling. Från en tradig årig

rot upskjuter denna art stundom 2—5 fots höga strån, som
äro släta; bladen äro jemnbredt lansettlika , mer eller inin-

dre skroHiga, blägrönagiiga med släta skidor riörtil be-

strödda med långa hår. Blomruskan är uprät eller endast

i spetsen lutande. Småaxen lansettlika något trinda, 2- säl-

lan 3 blommiga. Blomfudersagnen långspetsade med 6—7
nerver och Blommans undre agn 6 7-nerviga, i spetsen
2 klufna, hvarje djup Hik öfvergäende i en kort agnborst,

deremot agnborsten på ryggen af densamma är dubbelt
längre.

Paliisot de Beauvois och efter honom Roemer hafva

förenat denna med några andra samslägtingftr lii et eget
slägte under namn al Danlhonia ; men dä skillnaden egent-

ligen är, at ölra blomskalet är tvert afsknrif, helt och ej

aklufvit tandadt, fröet mindre fåradt <.ch btorrruskan
enklare, anse vi detta vara obetydliga skiljagti^h* tpr, lör att

söndra delta i sin yttre form nog mycket natur'iga slägte.

Tab. — Växtens öfra och nedra del. a. Et småax.

* Man har criticerat det Utgifvaren antagit, at framstäM.i växtprna under
vfteiiskapseiilign svenska namn; men hjn leinnai \>'ii til et räflvisC

bedöinmande sina ska! ; 1:0 tien mindre kunnit;»' Rotanlslrii tär deri-

geni m un lailhet at lära sig dt^t vftenskapiigd namnet; 2:i> et lömt
okäiidt aamn mätte lika lält niinn>it an«lo^t med del vetensk«:Tiga ,

30m et för tilfäilet tilskapadi: jciSi-m fedicu arlur Staf- eller Lu^öit —
Gypsofil lör Fäiiling o. » t. S:o bör a!' vetenskap! g |

liiicip v.ui con-
seqvent ; man vill medgify» at det i böljan slöler nngot , »åsom at

höra Mat-avén i stället lör Hafra , men då del liiviala nitmnei icke

skall derföre uleslutjs, förmodas denna prinrip fördi agsHnJ , IV.i sin

isyttade oytta, emoCtagai af hIU oreid ^',e, da rcienskapen dervid Yionci.
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LECANORA glaucoma.

Blacröt^agtio Lekanor.

Klipp Lof.

Lnjbälen skorpagtig, kritartad, sprickigt småfältig,

jemn hvit och askgråagtig ; Frukt/ögren in-

sänkta ined disken först platt, sedan kullrig
,

blågrönagtigt doftad , derefter afnött svart, med
slutligen yttersta kanten helbräddad och för^

svinnande.

Achar. Syn, Lich. i65. 6i. Crtp t o c am ii. Lichenes.

LECANORA Swartzii.

SwARTz's Lekanor.

Swartz - Laf,

Lafbålen skorpagtig kritartad sprickig ojemn

,

omsider vårtigt fingrynig , hvit med stråligt

fransad brädd ; Fimktlägren utan skaft, nästan

klotrunda, askgråagtigt blågrönt pudrade, slut-

ligen hopgyttrade olikformade , med en fm

omsider försvinnande kant.

Achar. Syn. Lich. 166. 6a. Cryptoga.mia Lichenes. — Lilfebl. St.

Fl. 5. p. 621. n. 5. LöNNGirTE Lalvar.

B,land de Hera Slägten, som sednare tiders Lichenologer

uptäckt och bestämt af den kryptogamiska Flock, som den
store Linné ännu vid en allmänneJigare åsigt trodde kunna
utgöra ett enda, är äfven Lekanor-slägtet, som skiljer sig

genom en platt utsträckt, fastväxi, enformig Latbål och
tjocka Fruktläger i form af småskoldar utan skaft med en
alstrande Ldfhusskifva , som utgör dess disk och är färgad,

uptil betäckande fruktlägret, inuii småruinmigt strekad,

omgifven af en något tjock af Lafbålen bildad kant med
Lafbålens färg. Til den afdelning inom detta slägte, som
har Laihusskifvan försedd med et dunkelt färgadt doft,

höra dessa tvenne här föreställda arter, hvilka äro så när-
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LeCANORA GLAUCOMA & SvVARTZir.

slägtade at ganska många författare ansett dem endast for

aniörändringar. Den blågrönagnga Lekanoren förändrar

sig på flerfaldigt sätt under biJdftndei, i det at den i sin

fullkomliga utbildning får fruktlägrens disk helt svart, men
öfvergär derefter med förlorande af den svarta färgen til

blågrön, och stundom ända til okragul; hvilka alla artför-

ändringar likväl icke torde hos oss inträffa. Detta oaktadt
är den strimiga smårutigheten, Lafbålens ofransade kant

och dess jemna yta så utmärkt, at denna art alldeles icke

kan eller bör förbiandas med Swartz-Lehanoren , som all-

tid har en ojemn yta, om ock Lafbålens brädd skulle stun-

dom visa sig mindre stråligt fransad.

Det är med denna sista art, som Svensk Botanik har

fullgjort sin pligt, at framställa de inhemska vexter, som i

sina benämningar förvara minnet af dess förträfflige i kom-

mande åldrar saknade Befordrare. Det är med öfvertygelse

om et allmänt bifall härtil , som Utgifvaren äfven hoppas,

at sådana växters rum ej heller finnes illa upfyllda, om
ock valet af dem mera grundar sig på hans sökta egna

tilfredsställelse, än något deras företräde af nytta ^ som hos

båda dessa Lekanor arter icke är känd.

Tab. — A. Blågriinagtig Lekanor a. b. i olika ålder.

— c. en förstorad del med fruktläger. — B. Swartzs Lår

hanor a. i nat. storlek. — b. en del deraf förstorad. — c.

en del än mer förstorad. Den förra figuren lånad från

Engl. Botany och den sednare från A.ch. Prodr. Licb. Svec.
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Cl. a. DiAMOaiA. I N:o I. pag,

jpjrrola minor 55o.

N:0 I. ptg. _ secunda 566
Circ»a alpin». 567. StelUria longiloiia 5u6.

Veronica media. 5So

Utricularia Tulgaris 57a
«~ media 5öi.

Cl. 3 Triamoria.

Scboenus nigricana 5i5'

— ferrngineui 569,

Rhyncospora alba 557
— fusca 557

Scirpus cxspito.ius 56).

— Boeoihryoa 563.

Cobresia acirpina £27
— caricina Sa/.

Trichodium alpinum 545— algidum 54^
Aira prjttcox 5o8
— caryophyllea 608
Avena stiigosa 575.

MOBtia fontana 54o-

— rar. A »^rflctt 540
Koeaigia iilandica 5i3'

Cl. 4. T ETaANSRIA.

Sagina ciliata

— ftricta

$63
5&2

Cl X4. IC0£ AMD RIA.

Cl. 5. Pentars RtA.

Fulmonarla angusti-
folia 544- /. j ,• ,., r~

Diapenzia lapponica 577
^orydalis lohda Ssi

Conrolvulut sepium 5'4. ^"™^''« par7>flora 574

Campaoula uniflora SaS.
"°'"

Viola hirta 545<

Cl. 8. OCTANBRIA.

GEnochera biennis 549.

Cl. 10. Db c ANOR I A.

H^aziesii c«ru!<a 535.

Roia tomentosa 571.

— cinerea 555— spinosisiiraa 559— Swartzii 54'
Fragana coilint 548

Cl. 15. POLYAND RIA.

Paparer Argemone 538
-^ Rhoeas 5ip
— somniferum 5a5

Adonis rernalis 555
Ranunculus arvensis 537

Cl. 14. DiOYMAHIA.

Bartschia alpina 573.
Pedicularia sceptrum

Carolinum 5o5

Cl. iS-Tetradvnamia

Cardamine parviflora 568.

Cl. 16, MONADELPHIA

Geraniura luciduni 556.

Cl. 17. D t /.Q E LPMIA.

Corydalis lolida

ra

i5«a germanica 547

Cl. I8.P0I.IADEI.PMIA.

Hyperlcum pulchrum 536

Cl. a». GVBANDRIA.

N;o 1 i»^t
C<iralK>rliIxa innatn 5^4.

Orchidiuni boreole 513.
Epipogium aphylura 5ia.
Cypripedium Calceo-

ius 5a4.

Cl. ai. MoMOGct A.

Tyj.ha latifolia 5i«.
Care.\ dioica S5i.
— pulicarii 553.— oLlu',ata 5i3,
— leucoglochin 63g.— microglochin 53gtf

Littorelia lacustris 53a.

Cl. aa. DiOBCtA.

Salix reticulata fag.— Teiiifoiia 5ixi— cinere» 565,
— «ll»a 5ai.

Orchis odoratisslma 54a.
Hafceaeria albida £07.

•— Tiridis 507.

Cl. 34. Crtptocamxa»

Aspleninm septentrio-
nale 554.— Breynli 534.

Ljcopodium annoti-
num 570,

Buxbaumia aphylla 5ai.— foliosa 5ai.
Ilypnum Swartzii 55a.

— umbratum 55a.
Fucus balticus 5i6<
Arthonia Swartzii 564^— gyroja 564.
tryrophora eroja 509.
— hyperborea 509.— pellita Sag,— hirsuta 5a8.— Tellea 54^.
-<• grisea 5465,

Lecanora glaucoma 576.— Swartzii 576.
N«phroma polaris 522.
Hydnam imbricatmn 5io,
CUraria Swarizii 55g.
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A.

Acrosticbum 554.

Adonide de primavera 555.— printaniére 555.
Adonis de primavera 555.
Adonis vernalis 655.
Agersilke 538.
Agrostis canina 545.
— rubra 545.

AlRA CARYOPHYLLEA 5o8.— ilexuosa 5o8.

PRAECOX 50-S,

ALLMAtf UtRICULAR 573.
Alster 56i.

Ampullee 673.
Androsace 517.
Aniispasmodiskt medel 524*
Apicks Pulmonar 544-
Aptf.k» Vallmo 519.
Ar«tia 517.
Arthoria gyrosa 5G^'
— swartzii 564.

Askgrå Ros 553.

Askgrå Salix 565.

ASPLENIUM BrEYNII 55/(.

— Ruta muraria 534-
— sepienirionale 534»

AvF.^A laiiva 575.
-— sTRiGosA 575.

B.

BäckFragar 548.
Back Smultron 548.
Baltisk Tång 5 i 6.

B\rtschia Alpina SyS.

Berg Adonis röschea 555.

Berglungenkraut 544*
Bergskfllle 573.
Beskhet 519.
Bicornes 617.
Binsgras 563.

Binslor 5*0.

Birnbäumchen Kraut 566.
Björnebaak 563.

Björaeläg 563.

Björneskäg 565.
Björnevakn 563.
Bladig Buxbaumj mossa 521.
Bladlös Buxbaums-moua 5a£»
Bladlös Epxpog 612.
BIfldlös Sagin 5Ö2.
Blaueviis 643.
Blomster, at odla 5i8. 5 19»:

524. 625. 542. 548. 575.
Blågrönaotig Lfkasor 576^
Blå Menziesia 535.
BORSTHÅRIG AvEN 675.
Borst-jStarr 539.
Boskapsfoder 5o6. 56o. 575.
Bredri.adio Kassdun 5aQ.
Breslige 648.
Breynii Lånke 554.
Broom 547.
Brun Ag 557.
Brun färg 522.

Brösikrämpor, medel mot 6i§.

Buske-viol 543.
Buxbaumia afhylla 5ai.
— foliosa 52 r.

Böhmische Christwurz 555.

C.

Calamariao 5i5.

Campanula uniflora 526.

Cardamine parviflora 5u8.
— htrsuta, impatiens 568.

Caret dioique 55i.

Carex dioica 55 i.

LFUCOGLOCHirT SSg.
— MICROGLOCHIN SSg.

OBTUSATA 535.
— petraa 527.

— PULICARIS 533.

Carls Spira 5o5.

Carmelit 509. 546.

Caryophylleee 5o6.

CiRCAEA AI PINA 567.

Clavaria Svvartzu 558.

Coenothalami 52ii.

Convolvulus Sepium 5i4«

— brasilienfiis — Jalappae-
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pfs Caprce — Scaramo
— nium 5i4'

Convulsioner 670.

CORALLORHIZA INNATA 670.

CoBYDALis fabacea 53 1.

— SOLIDA 65 1.

Couleur de Rose 5^6.

Cramoisi B\6.

CrucitercB 563.

Cypripedium bulbojum 5a4*

— Calceolus 524.

D.

DiAPENSU LAPPONICA 617.

Discoidei 622.

Duilsche Brem 547.
Dunenrose SÖQ.

Dunstockar 620.

Dynerna 620.

Dysenteri 547-
Dödande för iår 537.

E.

Eichelhnfer 575.
Enblommig Klockört 526.

Ensidig Pyrol 566.
Epipaciis 5i2.

Epipooium aphyllum 5 i 2.

Erdrose ÖSg.

F.

Fetbladig Stjernort 5o6.
Feuille niorle 546.
Fiilar 620.

Findskägg 565.

Fjäll Bartschie 573.
Fjäll CiRsk 567.
Fjäll Hexenrl 667.
Fjällig Tsggsvatnp 5iO.
Fjäll Tmkodie 545.
Flturs de Coqueiicol öig.
Flu^hafer 5''5.

Foiitrväxt 56o.
Foraars AHonis 555.
FraGARIA COLLINA 548.
Fransk gul Rflpunzel 549.
Franzöjische RapuQzel 549'

Frauenrose 559-

Frossfebrar 523.

Fruclus utriculaiis 5i3.

Friihlings Adonis 555.

FUCUS EALIICUI 5i6.

— crispus 5i6.

— vesioulosus 5i6.

FUMAHIA PARVIFLORA 574'
Färgväxter 5og. 52a. 5\6.

FÄSTiNGi Starr 533.

Föda för Bi 519. 547. 565.

—

Boskap 5o5 56o. 565. 573.
— för Får 5 14. 520. 533.

563. — för Getter 514. 538.

55o. — för Hästar 5i4- 52o-

524. — för Skogsmöss 5i4.

— för Svin 5 14- — för Men-
niskor 5io. 52o. 524. 549.

G.

Galgans 55 1.

Garfning 523. 565.

Garten Rflpunzel 549*
Gaspeldooren 547.
Gastrodia 5i2.

Gthelmde Wattervenkel 672.
Gehoornde geele Wederick
519

Gelbe Rflpunzel 549*
Genet germanique 547.
GeNISTA GF.RMANICA 547»
GfRANIUM LUCIDUM 556.

German Genista 547.
Getrennte Rindgras 55i.

Ginstplrieme 547-
Glubvippe 570.
Graavie 565
Graue Purrhaber 576»
Graue Weide 565.

Graulummer 570.
Gredelin färg 546.
Grenmossa 55a.

Grosse Hundsveilchen 543.
Grurigräs 535
Gf ABRus Rhynkospor 557.
Gråpil 565.

Gråvide 565.

Gräs Stjernörl 5o6.
Grön HuvendeJ 607.
Grön Salep 607.
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Gnckusknr 624.
Guds hand 607.
Gul Cirsé 567.
Gul färg 522. 670.
Gnlltral 549.
Gul lOFFELELOMMA. 52^.
Gyllenblommig Hvperik, 5z6.

Gyrophora erosa 5og.
- CRISEA. 54G.

HIRSUTA 628.

HYPERBOREA 5og.
- inurina 546.

PELLITA 528.
VELLEA 546.

H.

HaBENARIA ÄtBlDA 607.
VIRIDIS 507.

Hafs Pulmonar 544"
Hals Sagin 502.

Hrtidrose 559-

Hniry \iolei 543.
Hrtlverrose 55g.
H-inkeskoe 5a4'

Herte Erdbeere 543.
Haserose SSg.

Hattar 548.
Hanebor 5^8.

Heckiose 559-
Hellebore d'Hippocrate 555.

Helmkraut 572-

Herbe aux Anes 549.
Hexört 567.
Hoizveilchen 543-
Hooded rriilfoU 572.
Hadfrnkt 5i3.

Hiiile d'oeilJet 525.

Hak-Pyrol 566.

Hund Viol 543.

Huntinpdon YVillow 523.

HvJd Pil 525.

Hviit Hmendel 507.

Hvit Pil 523.

Hvir RiiYNKOSPOR 557.
Hvrr Salf.p 507.
Hvit Sirs 567.
Hyonum imbricatum 5 i o.

hvpericum pulchrum 536.

Hypnum atrovirens 552.
— SWARTZU 552.

— UMBRATUM 552;
Harkantad Sagin 562;

I.

Inskuren Corydalis 53 i.

Inväxt Korallorhiz 554."

IsiG Trikodie 545.
Jalapparot 5i4'
Jambon des Jardiniers 549'
Jointed Clubmoss 570,
Jord-vallar 559.
Jyvrabrisk 535.

K.

Kafveldun 520.
KanelRos 553.
Kleine BeinvYelle 544*
Kleine Ginster 547.
Kleine sehrdornige Heckrose

559.
Kleine stecke Hoblheide 547"
Klubbgräs 520.

Klubblik Lykopod 570.
Knapp Ag 5 i 5.

Knarkbeere 548-
KOBRESIA CARICINA 027.

SCIRPINA 527.

Koemuie 563.

KOENIGIA ISLANDICA 5l3.

Kolbenmos 570.
Konopslik Orkid 542.
Korallrot 554-
Korallwurzliche Kahnlippe

55
/f.

KorgHrttning 565.

Kornrose 519.

Krudtla?sker 520.

Krus Tåiel 608.

Kiutläskare 520.

Kräkling 535.

Kulliggande Sagin ^62.

Kuningan Valdikka 5o5.

Källelunk 540.

Kärrstjeröit 5o6.

Königsört 5i5.

L.

Laiche dioique 55 1.
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Lappsk Klockort 526.

Lappjjic Folört 517.

Lflxering 670.

Lecajjora glaucoma 5y6.
—

. SWARTZII 576.

Leichenkraut 672.

Lejon- orangefärgad Klavar

55S.
LiCHEN ARCTICUS 523.

— grönlantiicus 622.

— murinus 5\6.
— polyrhizos 5^6,

Lichenides 646.

Liden Vandarve 540.
Lilas 546.
Liraodorum 5i2.

LirxoRELLA LAcusTRis 53a.

Lopp Karex 55i.
Lopp-SiAKR 553.

Luddig Ros 571.
Ludd -Laf 528.

Luden Kardamin 568.
liUDEN Viol 543.
Lukt -Viol 543.
Lycopode junipéroide 570.
Lycopodium ANNoriNUM 570.
Lysande GfRAME 556.
Lys- Siorknäf 556.

LÅN(iBi;AniG Stjernört 5o6.
Långbiadig Veronik 56o.
Löf - iöda for Boskap 565.

M.

Mankop 538.
Manskop 519.
JVIariendorn 559.
Mflrijkne 524.
Maslac 525
Mal Avén 575.
MaierdoFn 559.
Xlattor 520.

Maiämne för Menniskor 5io.
520 52^(. 5^9.

Me Jhjste Latv.ir 522.
Mellan Cir.é 567.

UfRlKtlLAR 56i.
— Veronik 5i)0.

Menses 5 »7.

Mfcst törnig Ros 55' i. I

Mest TöftWTAGGAD Ros 5'5'9.

Mest vÄLLUKiANrfE Orkid 5'4a.

.MlNDRP PvROt 55o.
Mjukhårig Ros 5*7 1.

MoMl.\ FONTANA ^^0.
Monti-ört 5'4o.

Mordoré C46.

Mossesiv 5:63.

Myr-Ag 5-^7.

Myrbust 563.
Myrbustling 5'63.

Myresiv 5'63.

Myrkong 5'o5'.

Myrsäf 563.
Mörkbrun färg 5'09.'

N.

Nachtkerze 5'49-

NachtschlusselbJume ^^q.
Naikoiiske örter 519. ^25*.

Narrkolfrtr 520.
Narrowleaved LuflgwCMTt 544*
Neglik-TÅTEL 508.
Neiken 548.
Nephroma polaris 5'a3.

Netekruide 57a.
Niglit Primrose 5'49.

Nordisk LInke 534,— Toffelblomma yiö.
Norrlands mossa 52a.
Norrmosse 5:22.

Norrsk ViFVA 530.
Nålstdrr ^5-1.

Näkinvaldikka 5:20.

NliÅDEiG Fil 529.

O.

Odling af växter 5'i8 5*19 5*24»

f*^ 5" »2- -^ i9 ^^v 575-
OEnothera eicsms 549*
Ogräs 514. ^'.')'j.

Oiiyra på kreatur — me^^i
mot 5'7o

Olikbladig Ros 5-71.

Olivf.Trg <;'^0.

Oi\8gra, Tournef. ^^g.
Onögre 5'49.

Opiat Vallmo <;2^.

Opiuni thebfticum ffz^,

Orchidium borealb 5 ig.



IVegistrrs

Ojrchis bifolia ^oy.
— Habenaria yoy.
— Lapponum ^iS.
— ODORATISSIMA ^/^Z,

Oxmat-Skirp 560.

P.

Päpavfr Argemone 538.— Rhoeas 5:19.— SOMNIFERUM JZj.
Papper 5:20.

Parasit 512.
Perennial or Spring Ådonis

Persicariat!. Juss. ^iS.
Petite Pulmonaire 544-
Pimpinellbladig Ros 559.
Pingviculaedes 561.
Plantagineas 532.
Plantering ^^g.
Polar-Laf 522.
Pollaf 522.
Portulaceas. Juss. ^^o.

Presslinge 54^*
PrIMULA riNMARCHICA ^30.
— farinosa — integrifolia

53o.

PropBgo 561.

Puce lärg 54Ö.
PULMONARIA ANGUSTIFOLIA 5'44-

— minor — mollis 544.
Purgerande 514.
Purpur klavar 55-8.

Purrhafre 575'.

PVROLA MINOR 5'5'0.

SECUNDA 566.

R.

Rag^Laf 528.

Ramaria 558.

Rannyper 55-9.

Ranunciilus äRVENSIS tfZj.

Rapontica 549-
Rasenbinse 563.

Raucb haber ^^y^.

Rauliaber 57^,
Rauhe Märzviole ^/\3.

Rauhe Veilchen 545-
Refgräs 5-70.

RhYNCOSFORA ALBA 557.— FUSCA 55:7.

Richgras ^^i.

Ringlad Arthonib 664.
Rosa cinerea 55:3.— heterophylla 571.— spiNOJissiMA 5:5:9,— SWARTZII 54 X.

— TOMENTOSA 57I,
— villosa 571.

Rostfärgad Sken 56g.— Ag 569.
Ruigeviool 543.
Rortak 565.

s.

Sagina ciliata 562.— apetala — maritima562.
— STRiCTA 562.

Salat 520.
Salix acuminata 565.
— ALBA 523.
— CINEREA 565'.

— fragilis 523.
— limosa — myrtilloides

511.
— VERSIFOLIA -jl [.

Sandbindande 559.
Satyrium 507.
Sauspring 5C6.

Scammonium 5i4'

SCEPIRUM CAROLINUM ^O^.

Scheltoizwiet 555.
Öclimalblättriges Lungenkraa|

SCHOENUS FERRUGINEUS 5^9"
— Mariscus 515.

MOBICANS 515".

Schwarze Nieswurz 555.
Scirpe en gazon 563.

SciRPUS BOF.OTHRYON -763.

— CAESPITOSUS 563.
— multicaulis 563.

Scotsch Rose 559.
Seebinsengras 563.

Seivojtalnik — lösa 565.

Seljevie 565.
Serrated Vintergreen 566.

Sikt Laf ^og.

Skarphet 569.
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Skifbar«nde Lafvar Sza.

Skrubvippe Sjo.

Skogsbinda 5i4'

Skogsvindfl 5i4'

Skorpion Pfrieme 547»
Sköld Lafvar 609.

Skugghypne 55a.

Smalbladig Pulmonar 544'
Small Carex 56i.

Smal Lungört 544-
Småblommig Bräsma 563.

FUMARIE 574-
— Kardamin 568.

Sniörnjupon 559.
Smörnyper SSg.

SNEDSPraSAD Pii^Sit.

Snickar-Arbeten 5a3.

Snuf febrar — medel mot Sig
SriK Vallmo 538.
Spitzhafer 575.
Spanad 620.

Spänd Sagin 562.

Staradubka 555.

Starrlik. Kobrksia 527.
Stechender Pfriemkraut 547-
Siechginster 547«
Stellaria crassifolia 5o6.
— graminea 5o6.
— LONGIFOLIA 5o6.
— uliginosa 5o6.

Stoppning 520.

Storblomstret 5o5.
Stor Fruskoe 524.
Stor Vaftubläddra Sjz.
Strandling 532.
Svartbrun färg 546.
Svan 546.
Svart Hellebor 555.
Svettdrifvande 525.
SWARTZ'S ArTONIE 564»— Hypne 552.
— Klavar 558.
— Lfkanor 576.
— Ros 541.

Syra i marken — tecken til

552.

SÄFLIK KOBRESIA 627.
Sömngifvande 525.
Sötnyper 559.

Taggstarr 539-
Tandvärk — medel mot 5o5.

Teufels Ange 555.

TriCHODIUM ALGIDDM 5^^5.

ALPINUM 545.
Troldmand 5o5.

Trädplantering 523.

Trädskadande 552.

Tuesiv 563.

TuFSKiKP 563.

Tufsäf 563.
Tufsäv 563.

ToARiG Oenoter 549.
IVehuirige Cypelbies 55l.
Tvejflarige On«gra 549-
Tvåbyggande Karex 55i.
Typha latifolia 520.
Tysk Genist 547.
— Lånke 554.

Takt Tåtel 5o8.

u.

Ungarisches Lungenkraut 544.
Utriculaire 572.
Utricularia media 56i.
— VULGARIS 572.

V.

Vaginales Linn. 5i3.
Vallmosirap 519.
Vand röilike 572.
VassröUike 572.
Veenige Bies 563.
Ventre de Biche 509, 546.
Veronica arguta — australis

56o.
— MEDIA 56o.

Vild Valmue 5ig.
Viola hirta 543.
Violer 543.
Violet färg 546.
Vippegräs 570.
Vomering 570.
Voorjause Adonij 555.
Vor frues Sasrk 514.
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VÅR-ÄDONIS 535.

VÅR-TÅTEL 5o8.

Välling af Frö 6a5.

Växtslem 5 ig.

w.

Wald veilchea 543.

Wallwniz 544.
Wasserbinsgras 563.

Wasser Fenchel 57a.

— Garbe 57a.

Wasserschlauch 57a.

Weckerbinsen 563.

Weinblumen 549-
Wilde Märzviole 543,
Winlergrän 566.

Wintergrun 566.

Winier Lilja 566.

Y.

yfver-L«r 5og.

Yrsei 570.

Z.

Zwarte Nifiskruid 555.

Ä.

Åkerranunkbl 537;
Åkersilk 519.

Åkervinda 5i4'

Åkervallmo 519.

Årsgaumal Ltkofod 570.

Ä.

Ängsmark — sk«dllgt (pr SSu

ö.

Ömtålig Kardamia 56f«
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