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SYSTEMATISKT REGISTER

ofver Växterna i Tionde Bandet af S^^ensh Boianih.

Cl. 2. DrANDRlA.

Ciicaaa intermedia 703
Pingvicula alpina 685.

villosa 686.

Salria pratensis G67.

Cl. 3. TarANDRiA..

Agrostis rubra 668.

Arundo lapponica 64g.

Holcusatropurpur. 687.

Foa flexuosa 704.

Cl. 4. TfiTRANnRiA.

Scabiosa svaveol. job.

Galiumsvaveolens 66g.

Ruppia maritima 65o.

Cl. 5. PentAndrta.

Gentiana Pnevm. 65i.

Tamarix germanica 670.

Linum Radiola 652.

Droserarotundifol.688.
longifolia 689.

Myosurus mirjimus 690.

Cl. (i, Hexandria.

Allium arenarium 6gi.

Anthericum ramos. 671.

Rumex miritimus 706.

nemolap, 655.

Cl. 8. OCTANTRIA.

Epilobium aljoin. 707.

Cl. g. Enneandria.

Rhoara digynum 692,

€1. 10. Decandria.

Lychnis Viscaria 672.
alpina 6g3

Spergula subulata 708

Cl. 12. ICOSAKDRIA.

Potentilla reptans 709.

Cl. i3. PolyAndria.

AconitumLycoct, 654.

Ranunculus hyp. 710.

heder, 673.

Thalictrum alpin. 655.

Cl. l4, DlDVUAMlA.

Stachys arvensis 674.

Antirrhinum Elat, 711

CI.l5.TETR.ADSrNAMIA.

Alyssum incanum 675

Cardamine petraea 676.

Nasturtium palust, 6g4
sylvest. 6g5.
anceps 6^6.

amphib.g67.

Cl. l6. MONADELPHIA.

Geraniumpalustre 677.

Cl. 17. DiADELPHIA.

Polygala vulgaris 712.

comosa 7i3.

Genista pilosa 678.

Pi«ummaritimum 656.

Astragalus alpinus 67g.

Trifoliura fragifer. 714.

Cl. 19» Synoenesia,

Sonchus alpinus

Lactuca Scariola

Cnicus oleraceus

Gnaphalium aren.

supin

Tussilago frigida

Senecio nquaticus

Arnica alpina

Filago montana
arvensis

germanica

Viola montana

657.
7i5.

698.
658.

.716.
680.

681.

699*
659.
660,
661.

683,

Cl. 20. GynandriaI

Ophrys alpina 683.

Herminium Monor. 700.

Malaxia paludosa 662.

monophyl. 663»

Cl. 21, MoNOECIA.

Carex loliacea 664.

ustulala 717.
laia 718.
pedata 684.

bicolor 701.

Cl. 22. DiOECIA.

Salix hastata 719.

Cl. 24, Cryptogamia;

Polypodiummont. 665,
Botrychiura virgin. 665.

Equisetum reptans 702.

Disdalea spadicea 730.



REGISTER
ofver Tionde Bandet af Si^ensh Botanik.

* efter iiummerii betyder den ajidra eller frånvända sidanv

Af.cetosa 692. 706.

AconitumLycoctonumiti. fl. 654.

^the7'ish olja , desf) aftagan-
de mot norden GGy*.

Agaricus 720.

u4grestes plantcs jii..

Agrostemma 672.

Agrostis rubra m. fl. 668. 717.
Aira alpina 684,

atropin'piu'ea 687.
flexuosa 64g*. 7o4.

Allium arinarium m. fl. 691.
Alopecurus alpiuus 704*.

Alsinacese 708. (672).

Alyssum incaxtoi 675.

j^mericansha växter i nor-
den 665. Gög. 699. 716.

\Ampliibish natur 697.
Androgyn hlomning 701.717.
Anemone Piilsatilla 713.

ANTHERICUMRAiVI03UMm.fi. 671.
7o5 ^.

Antli3^11is 679.
Antirrhinum Er,ATiNE ni. fl. 711,
Apetalce plnntae 706.
Arabis 6'i6. 625.

Arctisk vegetation 702,.

Arnica at,imxa m. fl. 699.
'Artförändringar hos odlade

växter andra ån Jios bergs-
våxter 654-*.

Arundo lappoxica m. fl. 64q. 7o4.
Arvenses plantoe 660.
Asperula 669.

Asteroceplialus 7o5.

Astragalus ALPtxus m. fl. 679.
683

arenarius 705*
Atriplex 706.
Ati'opa 715.

Atropurpureiis color yoi*.
Avena planicuLnis 704*,

Bärbar26a 696 *.

Bartsia alpina 719.
Bassinliha trakter 705*.
Beckblomster 672.

Bergsvåxter iträgårdar 654*.

Beska 698. 657. 715.

Betes-gräs eller grässlag till

hete 64g.

Betnla nana 719.
Bin suga 6j5. 679. 698.
Blomningens aftagande mot
norden 703. 707. 710.

beroende af frö-
sättningen 694-697.'

olikhet i samma
siägte 7 1 o

.

Blå färg på. blommor i nor-
den 654. 657. 661. 700.

Boklivete 711.

Boletns 720,

BoTRYCHitTM vinoiNicxni m. fl.

665. 669*.

Buskars och träds utseende
i högsta nordtn 719.

v^al3^cantliem» 7o3,

Calyciflorce joZ.

CaEDAMINE PETR.EA m. fl. 6-jQ.

6j6.

B'ackvåxter under dier efter
våta år 662.

Cardbenedict, vild 698.
Carduns 698.

CapjDarideas 688.

Carex bicolor m. fl. 701^
I.AXA m. fl. 718.

LOLIACSA m. fl. 6&4.

PEDATA m. fl. 684.

USTULATA m. fl. JIJ>
Caryophylleas 672. (708).

Centaurium 65 1*.

Cerastimn 708.
Cicliorium 71 5.

CiRC.-EA INTERMEDIA Bl. fl. 703l,

Cnicus oleraceus m. fl. 6g8.



Register.

Composita) 698. radiatce 680.

699. capitata3 G98. oppo-
.silil'olia3 699.

Continentens olilcliet med
hastldnder och åar ^jj^

CoraUorrhiza 662.

Cormis 699*.

Coiydalis 712.

Crocus 683*.

Ciyptogamisla växters ut
brednifig 702.

Cytisus 679.

Fum arias 712.

Fårgning 670, 698.
Forpildude växter 711."

D.EDALEA SPADICEA 720.
Delarnes beroende af- hpar-

andras ställning 652.
Desmansknojip 700.
Diantlius areuai-ins 705*.
Draba 676. venia 675. 690.
Driflmsfönstfii af is I 670 *.

DrtOSillA I-ONGIFOLIA 113. 11. 689.
KOTUNi!iroLiA688. 686*.

E,ilatine 711.
EpILIMIUM ALPINU.AI 111. fl. 7 O/.

^^ Lirsirtxim ni. m. yoS
Equisetum RjiPTANs m. 11. 702.
Erica 711.

Ervum 678.
Evigljetsblomster 658.

F.et-ör£, den allmänna, Fjäl-
lens-, hårig — 685. 686.

Ficaria 690*.

FXLAGO. 716. AUVENSIS m. fl. 660.
GEIIAIANICA etc. 66 1,

MONTAN4.etC. 65g.
Fjäll-mjölktistel 657.
Fjärils-växter 679.
Flugfånga 672.
Fröfäste, hetydllgaste , Tcäl-

ohtigt 698.

Frosåttningen såsom möt-
vägande hlomningen 694-

697. 69a.

vTalium svaveolexs m. fl. 669^
Qarfåmne 670*.
Genista PiT.osA m. fl. 678. 679.
Gentiana Pkevmonanxue m. fl.

65i.
GentianccTj 65 1.'

GeRAXIUM PAT.tlSTRB m. fl. 677.
Geropogon 715.

GiJtemas minshning motnor^
den 654.

Gi.ska 654.

Glecoma arvensis 674.
GnaPHALIVM ÄRXNAniUM m. fl.

658.

pilulare 681.

supiNUM m. fl. 716.
Gran-vegetation 720.
Gndnales 688.

Gräsens färg i norden 687.
7o4. 717.

Gräs-slag till hete 649.
Gräs-ytan i norden 649.
Grö 704.

Gåthaelfs tralt 681.

tiafs-flod-trakt 681.
Rafsgödnings ogräs 674.
Hafsväxter i allniänhet 65o.

673. 706.
Hafsärtor 656.

Hamopetala) 712.
Hattar, ämne dertill 698,
Hattherg 704.
Iledenblomster 65%,
Helxine 711,
HEMnxiuM WoNORcrns 700.
HoLCtrs ATROPURPUREUS m. fl. 687.
Honingsblomma 700.
Humla, dess surrogat 670*.
Hnnd-viol 682.
Hven, röd ni, fl. 66S. — pip^

m. fl. 649.



Register.

Hydnum spadiceum Pers. 720,

Jdåstars föda 698.

Häst-lioE 680.

Höstklocka 65 i. «

Intermedice plantce yoS.

Immdatce 65o.--694*.

Junci 717. stygius 718.

K alk-lUja 671:

Kalk-udxt 7o5*. 761.

Kik -hosta, medel deremot
688 ^

Kobresia 701.

Kor, omnll^ föda for dem
673*. 675.

Krus-tatel Gig*. 7o4.

Kål-listel 698.

Käll-krasse 695*.

Kärrväxter under eller efter

torra år 662.

Lotu3 678*
Lixngblonima 65 1.

Lungsot, medel dtri 65 1*.
;

Lurida) 71 5.

Lurkahtig heskajffenhet 697.

Lus-floke 654.

Liiteola 706.

Lyciinis alpina m. fl. 690.

VlSCARIA 672.

Lycoctoiium 654.

Läkarekonst, Likaverknings-,

Hiinoeopatliisk 688.

Lökslägtet 691.

Lökväxter 671*. 700.

Labiata> i högsta grad 667.

Lactuca Scariola m. fl. 71 5.

Lapatbum 706.

Lappländsk hlomstring 719.

Lappska gråsens färg 668.

687. 701. 704. 717.

Lappska öknen 716. dess de-

lar 718.

Lappskt Rör eller Pipbven 649.

Latbyrus 656. 678.

Leguminoste 678.

Leontodon 71 5.

Lilja, kalk-, sand- 671.'

Linaria Elatine 711.

J^innés Våxt-SamUng 684.

LiNUM Radiola ni. fl. 652.

Ljung 711.

Ljunglika Fjårilsvåxter 678.

Lomentaceas 678.

Longitudens inflytande på
växterna 7o3. 712.

ådra 669.

Malaxis moxopiiylt.a 663.

PALUDOSA 662.

J. Marias Lin eller Hör 712.

Maritimce plantce 706. (65o).

Midsommars-hlomuing 667*.

Midsommar-ljusets ankomst

före sommarvårman 719.

Mjölks användning i norden
657*.

Mjölk-tistel, Mjölk-stut 657.

Monopetalas 712.

Monorcbis 700.

Mnltisiliqua; irregulares 654.

Musrumpa 690.

Musörter 66 1.

Myagruni 697.

MrosuRUs MINIMUS 690.

Mysk-madra 66g.

ASTURTIUM 703. AMPHlEirM Hl."

fl. 697.

ANCEPs rn. fl. 696.

PALUSTRÉ m.fl. 694.

SYLVESTRE m.fl. SqS.

Naturliga Ordningarnes

namn 71 5.

Nejlik-Vcäxter 672.

Nerudofvande kraft 71 5.

Nordiska climatets tempere-

\ ring 670*. 676*.



Register:

NorrlånchTca forsarnes ver
han G 70*.

Nodbrödsd/nne i norra or-

terna G53. 656.

0<'enotliera /oS.

Ononis 67g.
OriiRYs ALPINA m. fl. 683.

Monorchis 700.

nionopliylla ^^Z.

paliidosa 662.

Opium aj Lciktiika 715*.

Oi-chidece, deras indelning 662
672. 683. 700.

Orcliis Morio etc. 71 3.

Oi*ol)us 678.

Orontimn 711-

Osmunda virginica 665.

Ostberedning 65 j*.

Oxyria 692.

apilioiiaccne 678.

Parnassia 688.

Pentapliylluni 70g.

Personataj 685. j i2.

Petasites 680.

Pliaca 67 g.

Phalaris 687.

Pliipsia algida 'Ji'J.

Pileatus nions[Hattherg) 704.

PiXGVXCULA ALPINA ni. fl. 685.

viLLosA ni. fl. 686.

688*.

Pinus Muglms 71g.
Pip-lxven, den vanliga ocli den

Lappska 64g.

PlSUM MARITIMUM m.fl. 656.678.

PoA FLESUOSA m. fl. 7o4.

FoLYGALA COMOSA 7 1 3.

vcJL&ARis m. fl. 712.

Polygamia aequalis etc. 658. 661.

Polygonuni 6g2. 6g4. 711.

ParYPODirjM montanum m. fl. 666.

Potamogelon 65o,

POTENTIX-LA REPTANS in. fl. 70g.

R.adiola såsom slagte (genus)

^652.

Ranuncxjlus iiederaceus m, fl.

6/3.
IIYPERBOREUS m. fl.

' 710.
Ranmikloi' 6go. 710.

Rapliaiius aqualicus 6g7.
Keainniiiia 6ji4^-

Rhenens Icickcrliet 64g*. 67g:
6%'j\

Riirur.c digynum 6g2.
Rikets sydigestra sida, dess

utseende 65 1.

Rotacea3 65i. 685.

Rotens saymnanhang med
fröredning 6g4-6g7. 6go.

700.
Ruderala våxter 715.

PiujiEx MARITIMUS m.fl. 706. 6g2.
NEMOLAPATnUM m. fl. 655.

RUPPIA MARINA ni. fl. 6 5 o.

RåckenboU 6g i*.

Rätdka 697.

Rodmosse-kårr och libgar
686*. 718.

Oagina 708.

Salix hastata m. fl. 71g.
Sai.via pr vtensis m.fl. 667.705*.

Sand-Lvila 675.

San d-lilja 671.

Sand-lök 6g 1.

Sandväxter joS*.

Satyrinm 683. 70c.

Scabiosa svAVEotiENs m. fl. 705.
Sclioenus a]bi:s 718.

Sciipiis lacustiis 697.

Sclarea, de nordligaste Sal-
pice 667 *.

SemiflosculoScE 657. 715.

Senap 6g7*.

SeNECiO AQUATICU.S m. fl. 68 1.

Silcne rnpesLiis i')y>3 *,

aiiglica 711*.

Silhår (J.\Maricc) 688. 6H9,



6 RJE G I S T E R.

Siliquosas och Siliculosa3 697.

Sistotrema spadiceaini 720.

Sisymbrium ampbibium in. fl.

6(j4— 697.

Sltno (Lappskt gräs) 649*.

Shahb. medel chreniot 670*.

Sl-j6ihjuggsvåxttr 675.

Skäfte TO-2.

Skärpa 6 90*.

Slag tens delning GjS.

Sidttlandsvåxter på fjällen

G80. 687*.

Smultrons-klöfver 71 4.

Sncärj-gräs 669.

Solaiium 71 5.

Solögon 690.

Somrarnas olilhet nyttig for
olika växter 663.

SoNCHUS AT.P1NV3 m. fl. 657

Spai^tinm 679.

Spergula SUJ3ULATA m. fl. 708.

688

Sphagiium 688. håjr och hö-

gar deraf 686*. 718.

Spica, Spicula 701.

Spoiigostemma 7o5.

StAOHYS AKVENS3S Hl. fl. 674.

Starrarternes Jdrg i nor-

den 717.

Stork-ncäfvar 677.

Strandärtor 656.

Stygiska delen af Lappmar-
ken 718.

Succulentac 670.

Svartbrånning af Climatet

Sydliga uåxter i norden 670.

Sji-or 706. 692.

Tort eller Torta 657.

TrIFOLIUM TRAGIFERUM m.fl. J 1 4.

TussiLAOo TRiGiDA m. fl. 68o.

Tå tel 687.

Tätgräs 688.

Tätnijölk 688*.

i AMAEIX GERMANICA 6 7 O. 706*.

ThalainiflorEe yoS. 712.

TlIALICTRUM ALPINUM IH. fl. 655.

Tistlar 698.

Tjock- och Tunn-hjertbladige

678. 679.
Tjär-Ört 672. 693.

TormentiUa reptans etc. 709*.

, argdöd 654.

Varieteters olika forhållande
654*. 671. 676.

Vatten-Rättika 697.

Vatten-Skräppa 653.

Vattenväxters förhållande
65o. 673. 710. .

Vernoe plantce 690.

Veronica venia 690.

Verticillatae 667. 674.

Vicia 678.

Videarter i högsta norden

719-

Vilda växters skiljandefrån
odlade 711*.

Vildhöret 652.

Vildkrasse 695*.

Vinterhus yoö*.

Viola montaka m. fl. 682.

Viscaria vulgaris 672. 693.

Vårväxter 697.

Våta förändrande slågters

skillnad 676.

Växter funna sedan Linnés

tid 649. 653. 665. 666. 669.

670. 673. 681. 687.696. 701.

702. 703. 7o4. 7o5. 708. 710.

711. 713. 716. 717. 718. 720.

Växternas utseende efter lo-

calen 717-

Våxtfamiliers olika förhål-
lande 7o3.

Växtlighetens omskiften ef-

ter årens beskaffenhet 662.

Växt -ställens ursprunglighet

669. 699.

Växt-systemer 710*.

ZanicheUia 6 5 o.
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o

A,̂ker-lök 691.

Åher-ogrås 674.

Akei'-Spergel 708.

AsJcvåders-verkan 689."

/in.s'S'-

Ängs-lök 691.

gråslikt utseende 718.

Artlika växters indelning^j^.

679. 714.

^Jvergångsbildningens vdx'
ter 698. 671. 700. 7o5*.

öknarnes växter jemjorde
med fjållarnes 683 *,
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APiUNDO LAPPONICA.
.Lappskt Rör.

Blomvippan styf. Blomfodenkalen något trubbigi.

Borstet sittande på blomkronans rj^gg, och lika-

som håren af densammas längd. Rotbladen tråd-

smala.

Wahlenb. Fl. Lapp. n. 43. t. 1. fig. a- c. Fl. Sr. n. 8o. Roem.
syst. 2. p. 6oG.

-L 1 äst efter Säclesslagen sj-nas väl ängsgräsen, i allmänhet sagdt,

i anseende till sin nytta, vara de märkvärdigaste; men ju gle-

sare ett land är bebodt, dess vigtigare blifva de grässlag,

som utan all odling växa pä mera magra ställen ocli utgöra

de sä kallade betesmarkerna. Ehuru man väl icke kan på-
stå, att vissa slägten utgöra Ängsgräsen, andra Betesgräsen, så

är det likväl t3^dligt, att t. e. Grö {^Poce), Kaflegx'äsen {Alope-

ciiri) , Kampegi'äsen (^PJdea) mera tillhora de förra. Intet

slägte synes mera egnadt iör de magraste ställen än det, hvar-
till nä)'varande art räknas, och det blir just derigenom i

visst afseende särdeles nyttigt och för oss märkvärdigt.

Rörslägtet {Aruiido) anses till ocli med hafva sitt latin-

ska namn af sin torrhet eller kanske rättare magerhet. Dess
största och mångblommiga art, Skärvassen {Phragmites Sv.

Bot. t. 11 4.), växer väl i vatten, men blott på mager sten-

eller sandaktig grund, (dä deremot kolvassen, Scirpua lacu-
^tris^ fordrar ler- eller dyaktig botten). De enblommiga ar-

terna uppstiga allt mer och mer pä det tori-a, tills hos oss

vanligen blott Piphvenen {Agrostis arundiiiacea Linn. Sv.
Bot. t. 96., Arundo sylpatica Schrad.) återstår, som med
sitt ringa ludd i blomman och deremot långa borst synes nå-
got .ifvika och likasom bevittna den allt fik- stora torrheten.

Denna upphör att väsa i Ångermanland; och sedan vidtager
närvai-ande Lappska Pip-hven samt sträcker sig allt till Nord-
Cap genom trakter, som icke jiaera kmina lida af särdeles

långvarig torka.

1 samma mån som denna art synes mindre ntsatt för

torka, återkommer också luddets längd, och deremot alta-

ger borstets. Detta utgör artens lättaste kännetecken Iran

dess nämnda närmaste slägtiuge. Ett annat ganska säkert

kännetecken är, att rolbladeu Ijlifva trådsmala, hvilken egen-
het synes stå i största samband med dess hembygds art i

allmänhet.

Det är nog bekant, att ingenstädes finnes en mai'ken så

jemnt betäckande gräsyta, som i nordligare länder. Den torra

årstid, som i sydligare länder tillåter endast smäri-e buskar
att bestänchgt betäcka marken, finnes icke der, utan tvärtom
en vinter, som för hela året ger jorden muslighet. Hos oss
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och i andra n.lgot tempererade liinder synes den längre vS-
ren, eller i'ättare, efteråt kommande bai'vintern göra, alt mest
plalLbladiga gräs betäcka marken. Deremot i de nordligare

landsorterna i synnerliet under fjällen hinner icke snön bort-

smälta lörr än sommarvärman nästan vidtager. Detta ger .It

gräsytan en mera beständigt giönskande art, och i sanmia man
blifva gräsbladen saftigare, mera falhia för att likasom hopsmälta
i trinda trådar eller nästan gräslöks-lika former. L'ngefärli-

gen 233 detta sätt S3'nes man kunna förklara den af trad-lika

blad sä tätt bestående gräsbädd, som så allmänt betäiker i

synnerliet bergsidorna i de nordligaste landsorterna. Denna
gräsbädd utgör i synnerhet Rbenarnes läckerliet. Man ma.

icke tro, att dessa synnerliga djur försmå grönfoder; men i

anseende till sin lätthet halva de mindre muskelkraft att sön-

dermala gröfre grässlag och hö, utan de fordi'a mjukare löf-

sorter och sädant gräs, som det nyssnämnda, hvilket dexföre

blilvit ganska bekant, icke blott ibland lapparna, utan ock alla

tillgränsande orternas folkslag under nanui af Sitno. Delta

Sitno utgöres väl mest Sii Aira flexuoaa; men detta grässlag

växer långsamt, och derföre infinner sig först, sedan marken
merendels genom eld blifvit bar och ledig till ny vegetations

emottagande, denna Lappska Pip-hven, som således utgör

hvad man kunde kalla första upplagaia af Sitno. Den öf-

verensstämmer så tämUgen med egentligaste Sitno genom sina

fma rotblad, m^n uppskjuter sedan bredai'e stråblad och blir

derföre på visst sätt snarare och mera gifvaiide för nötboska-

pen; således ett för dessa orter desto mera vigtigt grässlag.

Tab. är ritad i Norra Ångermanland af L. L. Laestadius,
som äfven angifvit grunden för ofvanstlenda anmärkningar om gräi-

slagets betydenhet. a. outslagen blomvippa. b. blommande vippa.

c. Blomkrona med ståndare, förstorad. d. Blomfoder, förstoradt.

e. Blomkronasfcal med borst, förstoradt. f. de fina först utskjutaada

rotbladen sittantle på ett helt rotstånd, med strå.
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RUPPIA MARITIMA.
Linn. Fl. Svec. n. i54. — edit, Wahlenb. n. 207.

JJet är oti-oligt lill Iivilkcn grad hafvet göder närligganjc
land; och om hafsväxterna icke alltid utgöra hufviulsjikf n i

denna gödning, saäro de åtminstone alltid vehiklet för densamma.
Således blifva äfven de magraste hafsväxter af stor betydenhet
och ett vigtigt medel till naturens välgörande syitning. " Jemte
sin sälta och sina mänga kräk öfverdrager hafvet all ting och
i synnerhet växterna med en viss fetmaj som sedan medde-
las a t landet.

Dessa och andra för landet så välgörande omständigheter
hafva dock den följd, att hafvet i allmänhet får mindre blom-
mande växter. Man ror der icke bland rosor, säsom pä en
blomsteräng, tillhörande den oskyldiga näckens område, utan
dess mesta växter förblifva nästan alltid under vattenytan, och
till följe deraf nödvändigt mer eller mindre ofullkomliga till

sin blomning.

Uti den naturliga ordning, som Linné kallade Inunclatce,
och som nyare forskare till en del gifvit namn ai Pofamo-
philce, är detta ganska tydhgt. Det stora slägtet Potamoge-
ton har uti söta och lugnju-e vatten de största och bäst blom-
mande arterna, som nagre forskare velat finna tvä-hjertbladi-
ge. Deremot ju mera dess arter komma nedåt hafvet, dess
mindre utbildade blifva deras blommor och i synnerhet frön,
och tillika omgifva bladen nederst säsom skidor stjelken, lika-
som för att dess bättre utehåll a hafsvattnet. Således lyckas
de^s sista arter likasom sylta åt häi- följande slägte, som ensamt
tillhör halvet, nv\\ af sin mindre iitbildniug liemtar de mesta
käiinetecken.

Riippia har således blott två-blommiga pedunkler eller

ax, blommorna nästan alldeles bara, så att blott tandningar fin-

nas pä blomfästet (såsom kanske någon leraning efter blom-
blad), slåndareknapparna enkla och enrummigc, fastade med en
punkt på baksidan, och sprickande blott mot ändai-iia , ufaii

att afgifva tydligt frömjöl, fruktämnena efter blomningen ut-
skjutande på hvar sitt skaft, som slutligen betydligt aflägsnar
fröet från blomlästet; fröet äggformigt, sncdt, innehållande en
sort frögula, i topppen af hvilkcn sitter ett frölosler, som
tyckes bestå nästan blott af lilh-olen likasom hos de hjerlblads-
lösa växtei'na.

Växten förändrar sig nog mycket, men detta tyckes kun-
na förklaras af dess olika växtställen, utan att man för detta
slägte behöfver mera antaga flere arter än för andra dylika
afvikande växter (såsom Zannicheliia m. fl.), åtminstone icke i

norra jord-halfvan (hemisphaeren). Mail kan hos oss ui'5kilja

löljand« trenne artlorändringar;
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, Har korta pedunkler ocli fruktskaften endast 2 eller

^ „^n-"er längre än Irukteii, hvllken sednare är egonlligvn ägg-

formi-^^^och kort-, bladskidonia smala. Växer någorlunda upp-

•tt i^stilla väl saltvatten. Den förekommer som allmännast

vid större haf, såsom allestädes vid Vesterhafvet, men inom

Östersiön nästan blott vid Gottland. Den kan anses såsom

den stadigaste stam-formen, af hvilken de följande aro lika-

som utdragna, , . t j i

2 Är mod stjelken nedliggande på den merendels san-

diga håfsbottnon, samt får mot toppen af stjelken uppdnfna

bladskidor, ur hvilka utveckla sig spiralformiga langa blom-

skaft Fruktskaften blifva flere gånger längi-e an sjeliva Iriik-

ten , som är snabelformigt utdragen. Denna växtform förekom-

mer mera sällsynt, nemligen uti trånga hafssund, der vattnet

strömmar fram och tillbaka samt ofta höjer och sänker sig,

men icke är utsatt för någon sjögång, t. ex. vid Landskrona

inom Gråen. Sådana omständigheter synas vara orsaken till

Växtens olikhet. Bladskidomas utvidgning kan stundom sluta sig

med tunna hörn, (men sådana bestämda bladöron, som fore-

sflUas i Reichenbach icon. t. 174. f. Soy. hafva icke förekom-

mit oss, och torde således vai'a öfverdrifna).

3 Är till aUa delar den smalaste och finaste formen med

slanki-t framåt vettande blad, men med blomskaft, som ofta kasta

si^T tillbaka, långa fruktskaft och ganska sned*, likasom hopfall-

iia frukter. Man finner den uti det minst salta vattnet, vid

Öster^TÖthlands och Södermanlands stränder, der den utgör

Ruppfans gräns mot norden. Det synes ingen tvifvel, att den

är likasom utmärglad af brist på nog egentligt haf^svatten, och

alldeles alt jemlikna med den finaste formen af Zannichelha,

som också bildas af sådana omständigheter.

Dessa trcnnc iormer oammanflyta i naturen sa, att Vi

icke kunna tviila, att de tillhöra en enda art.^

Vid Vesterhafvet är den första formen sa aihnan och sa

öfverdra<^en af hafsslem och hafskräk, att man lätt finner den

mycket bidraga till den hafsgödning, som 1 början af denna

nummer blifdt antydd.

Tab. fig. J. den första ofvannamnde Eriförändrlnger, med b. dess

frukt... 2. andra artförändringen, tagen ur sundet v>d Landskrona^ d

de»s blom-ax, sedt från sidan. e. detsamma »I vandt, « t ena blomman

sesmidtföre f. detsamma, sedan ban.knapparna blifvit borttagna,

^edt" In .idan. g. en knapp, sedd frln vidlästn.nsss.dan h den-

sammes ena rum, uppsprunget v,d andarna. ,. fro, skuret e«te| ';in

den. k. blottade frögulan med plsiHande frofoster.— 3. tredje ior.

ändringen från Mörjevik i Ostergöthland. m. dess fro. (Denna formen

kallas Ä. r«stelUta Reichenbach ican. /. 306.)
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liult i Småland, ririceliamn och Götlieved i V e s t e r g b t h-

Icind ocli Gilberga i Vermelaiid. Från dessa punkter synes

^den blifva ju mera ufåt och resterat dess j^mnigare, så att

den är som albnånnast i Halland, der den inlager niei'a hed-
aktiga ocli kalla (uligiuosa) gräsmarker. Likasom vi uti det

föregående n. 64o. ansett purpurn för att lillhöra östern, sä

torde man kunna förete denna blommans lazurfärg sasom ett

utmärkande drag af vestern.

Hela växten äger i allmänhet slägtets beska. Roten och örten

hafva samma slags bitterhet som Centaurium, men skola vara

iiagot svagare. Märkvärdigt synes vara, att sjelfva blommorna
blefvo fordom mest brukade såsom ett upphostningen befor-

drande medel uti Lungsot (ln'araf deras namn långt förr än

man insåg slägtskapen med Gentiana uppkom) samt älven mot
förstoppningar i lefvern och mjelten. Ehuni man icke kan
tillräckligeu förklara allt sådant, så synes det dock icke

strax böra anses såsom en alldeles förkastlig öfvertro, då

man ännu sä litet på ett vetenskapligt sätt känner alla växters

finare verkningar-, och i alla fall må man icke klandra ett

föltroende till naturen, som i S3"nnerhet i sådana sjukdomar
ofta utgör det sista, som fäster menniskan vid lifvet.

Tab. ritad vid Götheborg, med så väl outriklade som redan i

frukt gångr a blommor. (Att blommornas starka lazurfärg på tabel-

len med en enda anstrykning icke kunnat fullt upphinnas , bör icke

förefalla den oväntadt, som känner detta verks beskaffenhet), b. tu-

kiufven och utbredd blomma, så att stlndare-knspparnas besynnerliga

hopvkxning (Svngenesi) synes. c. fröhus, d, fiö.
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Sådana skäl synas hafva förmStt Linné, att utan belän-

kande föra denna växt till Lin-slägtet. Några nyare författar©

hafva åter skiljt den derifrån, kanske mest för en systematisk

beqvämlighets skull eller för att slippa ett undantag. Men
ehuru mycket vi värdera systemet, kunna vi icke mera än
dess upphofsman beliöfva, att för dess skull afvika från natu-

ren, hvilket icke utan skäl kunde beläggas med ett modernt
namn af vetenskaplig ultraism, fastän det i annat alseende

kan tyckas vara liberalt alt antaga många slägten och arter.

Denna således såsom den lägsta nedsättning af Lin-slägtet

betecknade växt finnes äfven endast pä den magraste sandjord, der

stundom så pass fuktighet bibehålies, att den som hastigast

kan fröa sig. Man ser den i ungefärligen samma sydvestra

trakt af riket som föregående; dock finnes den nära hafvet

ända till och med på Oland och vid Venern till och med uppvid
Klara-elf. Den torde utan orättvisa kunna anses såsom en af

de onyttigaste växter, och således äfven i detta afseende kun-
na tjena som ett exempel huru hastigt naturen inom samma
slägte kan aftaga.

Tab. ritad vid Götheborg »ådan som växten der mest förekommer; i

sydligare orter kan den blifva nästan dubbelt längre, b. blomma, för-

&tor&d liksom följande figurer, c. Kronblad »ärskildt. d. Blomma, sed<2

bakifrSn eller pä undra sidan. e. fröhus, sedt från tidan. f. rj«l$am«

ma, uppifrän. g. elt rum deraf. h. frö.
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RUMEX NEMOLAPATHUM.
FrSskaUn jemnbredt aflånga, helbräddade, något

trubbiga: blott det ena iörsedt med klotrundt

korn. Kramarna åtskiljda, understödda af skaf-

tade åt båda ändar afsmalnade blad. Nedersta

bladen hjertlikt lancetformige.

Ehrh. beitr. i, p. 181. Wahlenb. Fl. Svec. n. SyS.

Olägtet Rumex utgör i nordligare ortern.i af riket en betyd-

ligare del af vegetationen än i de sydligare, icke derföre att

dess arter i de förra äro talrikare, vitan emedan de äro ymni-

gare och framför allt gagneligare genom sina beståndsdelar.

Det synes som skalle den must, sum uti norra orterna under

den korta sommaren nästan aldrig kan fela, gifva dessa växter en

större iiu-e halt och i symierhet göra, att fröen pa den der-

städes allmännaste arten, R. aquaticus Sv. Bot. t. 20g.,

blifva så stora och födande, att de utgöra det nödbrödsämne,

som mest brukas i stället för säd. Fröen betäckas alltid i des-

sa nordliga orterna med större valvler, som aldrig fa nagia

korn på sig, ocli hela fröredningen sitter i vidare eller yfviga-

re och mei'a invid hvarandra varande kransar eller hvirflar.

Först när man kommer till Uplands torrare slätter råkar man
arter, som hafva tydligare korn [granula) på sina fröskal, i-

bland hvilka R. acutus Sv. B. t. 161.; men ännu äro hvirf-

larna nästan lika stora och täta. Deremot uti de sydligaste

orterna blifva slutligen äfven dessa hvirflar smärre och glesa-

re eller mera särskildt från hvarandra sittande, hvai'jemte frö-

skalens korn få en allt stöxTe betydenhet, som ännu i medier-;

sta Sverige kunna vara nog tillfaUiga. Det synes som skull*

den stundom i dessa sydligaste orter inträffande starka torkan

liksom utmärgla blomstringsställningen ( injlorescentia ) ocli

tillika framkalla dessa korn såsom ett skydd för inre väsentli-

gare fröredningsdelar mot solhettan och torkan.

I sådana afseenden tyckes närvarande art vara den mest

anmärkningsvärda af alla. Den tillhör af alla mest och en-

dast Skånska slättlandet. DerfÖre är den också af alla den
glesaste och spensligaste, samt har såsom sitt mest utmärkande
kännetecken blott ett korn på sin öfversta eller mest utåtvän-

da valvel, men. hvilket korn deremot är så stoit, att dess bredd
är föga inindre än hela valvelns. Detta kan synas på ett ma-
kalöst sätt tjena att skydda fröredningen. Till än vidare skydds
erhållande synes denna art liksom gömma sig i de tätaste och
fuktigaste boklundarna, hvaraf den med rätta fått sitt nainn.

Om dess nytta kan i samma mån föga blifva fråga i

jemförelse med de nordhgare arterna. Dess frön äro både sm.^

och smala samt hela växten särdeles mager. Också, då den

aUmännaat* nordliga arten ger memiiskan föda, så ajis«s



653.

den i medlersta Sverige allmiinnaste arten under namn af
Svin-syra kunna vara nog god åt dessa kreatur, och slutligen
bevärdigas den njrvarande art med intet svenskt namn.

Da i det föregående talas om de nordliga arterna, xnk
delta icke sä förstås som skulle dessa saknas uti de sydligaste
landsorterna. De finnas der visserligen, men på ett sätt som
»ynes bekrilta det som nu blifvit sagt, så vida som de der fö-
rekomma mycket mera ocli beständigare i vatten eller åtmin-
•toiie på fuktigare ställen. Den i nordligaste orterna mest fö-
rekommande arten tillhör i de sydligare så företrädesvis och
ensamt vatten , att den allmänt fatt namn af R aquaticiu »

\ attenskräppa o. s. v-; då den deremot vid sin nordligaste
grjns utmed Enare träsk sä obehindrat finner sig kunna upp-
stiga på torrare mark, att derigenom en artförändring uppstått,
»om sedan fålL namn Jeraf.

Det bör också förstås, att, då här ofvanfore liksom annor-
i*ädes talas om climatets förmåga, att åstadkomma grad\ås föl-

jande förändringar i bildning; så menas icke, att allt sådant är

artförändringar, utan snajare trappvis förekommande former,
som man i vetenskapen oftast kan kalla arter, och som i ur-
minnes tider förmodligen bildat sig i öfverensstämmelse med
climatet, men som numera icke förändra sig. Ofta är också
ett sådant föreställningssätt blott en utväg, att göra saken mera
begriplig, då man egentbgen blott vill framställa det samband,
»om är emellan climatets och vegetationens vissa grader elley

länkar.

Tabellens föreställda Taxt är tapen i don märkrårdiga PSlskÖp»«
ako>;en Tid Helsingborg, a. ett mindre redan fröbärande stånd, hvar-
af blott öfre delen är fär;>lagd. b. blomfoder och blomkrona deraf^

b. blomkronan* fröskal, öpaado* 4* aamau, halföpnade, med fiiUräxt

A fil kora com bÖ.
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ACONITUM Lycoctonum.
Vargdöd. Liis-Jlohe. Gisha.

Blomhvalfvet nästan cylindriskt, inneslutande ho-

ningssporrar, som äro bakåt och nedåt hoprulla-

de, örtbladen handformige, niångklufna, hårige,

med tillspitsade flikar.

Lmn. Fl. Svcc. n. 476. Fl. Lapp. n. 221. Wahlenb. Fl. Svec.

B. Goa.

il orden är i allmänhet icke gifternas fosterland. Ett 1 det

hela litet retande cliinat och naturens dcrstädes varande

nödvändiga njugghet eller sparsamhet tyckas göra, att den gar

genaste vägen i alstrande af de nödvändigaste uppehälls-am-

nen. Man har der icke allenast ganska få giftväxter, vitan do

giftigare växter, som frän södern sträcka sig ända dit, synas

oftas"t pS vägen förmildras och till och med sluUigen förlora

nästan hela sin giftighet. Detta är händelsen med närvarande

växt; och sådant står i så stort sammanhang med hela dess

historia, att vi ej kunnat annat än genast lästa uppmärksam-

heten dervid och söka att derigenom förbereda insteg åt det,

som kommer att anföras.

Uti den för sin skärpa s.^ allmänt bekanta Naturliga Ord-

ningen MullisilTquce iinnas några släglen, som få sina blom-

mor på det sättet olikformade (irreguiares), att öfversta

blombladet förvandlas till en sporre, som hos närvarande släg-

te får den storlek och stälhiing, att derigenom likasom en de-

stillerhatt eller hjelm uppkommer. Inom denna hjelm samlas dil

på ett eget sätt all blonnnans honingssaft, och det synes äf-

ven som skulle all kraften derigenom få en mera spirituel el-

ler anodynisk, nerfdöfvande beskaffenhet. Men med denna

flygtigare art kan den också synas hafva blifvit mera ovarak-

tig eller fast mera obeständig. Det torde också kunna tyckas,

att denna art med sin högre hjelm mera ger tillkänna eller

mera förvärfvat sådant än de andra. Denna högre eller län-

gre och derföre äfven mera bakåt stående hjelm är också or-

saken, att de uti densamma inneslutna egentliga boningshusen

fa ett annat läge eller blifva såsom tvänne vägsläjigcr sittande

ofvanpå sina skaft samt fa spiralt nedåt inrullade sporrar; dä

deremot de öfrige afdelningarnai slägtet (hvai-ibland JN apeU us

Sv. Bot. t.46. ) i anseende till en framtill mera hvalllik hatt få bo-

ningshusen mera framSt stående och derföre likasom sittande

under ändan af sina skaft samt erhålla uppåt böjda sporrar.

Derjemte har Lycoctonum mindre djupt klufua eller blott

handformige blad, då desamma hos andra afdelningar i slägtet

äro nästan till basen mera fingerlikt delta.

Härmed kan nu Linnés Lycoctonum redan anses såsom

tillräckligt åtskiljt från alla andra. Det utgör således för sig
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•n god hufvudafdelninjT i slä^^itet. AU det i samma afdelning Jemts
»ig medpilrer mm lör en eller annan asiatisk art (nämligen A. otkro-
leratm och barhatum, utmärkta med ännu mer cylindriskt utdraget hvalf
»amt till följe tleraf äfven smalare eller sammantryckt honingshuj,
sittande mera parallell utmed sina skaft) tyckes vara otvifvelaktigt

;

men alt det egentliga europeiska Lycoctonum skulle sönderfalla i flero

ailer synes vara mindre rikligt. En olika mening härutinnan har å-
stadkommlf en stridighet, som hehöfver upplysas. A ena sidan har
det yarit tilltälle, att samla en mängd olika former i trägSrdar, der
d« befunnits besiär)d'ga; S andra, att mera betrakta dem i sitt vilda
ttllstSnd, hvaniti de gått öf*er i hvarsndia. Detta är lätt förklarligt

af den erfarenheten, att väl culturväxter mest luxuriera i trägårdar
ocli derloie till sina skiljaktigheters beständighet der som bäst pröf-
vas ; men vilda i synnerhet bergs växter vantrifvas i den bästa trägård
och inskränka sig till den form, som der en gång blifrit införd, kan-
ske också att de dei införda formerna sammandragas till allt större
o«li siörre skiliaktighet från hvarandra, då de deremot på sina vilda

och med så liöijst olika localer försedda berg finna de mest verkande
orsaker till luxiirierande och föi ändringar , hvarigenom de liksom ut-
svälla tills de alldeles sammanflytta i hvarandra. Ju mera växter äro

af den natur att de fordra en beständig grundmust dessmera vantrif-

vas de uti pS slätterna merendels anlaf;gda trägårdar, dess mera frodas

de uti siörre bergstrakter. Den som skrifver detta har haft tillfäl-

le, att betrakta nu i fråga varande växt på olika berg i Europas alla

tre tiörn, och har icke iunnit annan skiljaktighet än att den på Hel-
veti ka alperna är mera gulaktig

, på Carpaterna mera glatt och vid

Lap|)ska Fjällen mera btåaktig, så att alleslädes någon syftning till

ölverging varit märklig. Väl synes den gula Syd-Europeiska sorten

äga på sitt houiiigihus mera kort och mindre rullad sporre sarnt der-

emot längre läpp; den nordiskn smalare och mera rullad sporre samt
kortare läpp; men dnta kan så väl härröra af den förras större fetma,

den sednares magerhet. Om icke ett sådant endast genom jeinförelsen

märkligt (örhl! lande blifvit nog uttryckt på tabellen, så har man icke

efter toikade eller odlade växter velat ersätta detsamma.
Med den större fetma, som df-n gula Syd-Europeiska lor*.

ten onekligen äper, tyckes också en siörre giftighet så väl kunna före-

nas. Den har således först och egentligast fått namn af att döda var.

gar. Man vet ocksl händelser, att den på en gång dödat flere menni.
skor, som ätit den uti sallat. Deremot skall den i likhet med »å

många växtgifter mindre veika på endast gräsätande diur.

Den blåaktiga nordiska förändringen, hvarom här egentli-

gen handlas, och som någon gång blifvit skiljd under namn af A.

Mtptentrionale , torde mera än man kunnat föreställa sig hafva lin b'3l»

aktighet af climaiet. Man vet att uti arctiska trakter de mesta blom-

mor äio blå, och att de gulakti^^e deremot uppåt snögränsen blifva allt

mer orh mer sällsynta. Det synes också märkligt, att med denna blS-

het folier en viss mildhet. Således blir det för oss mindre underligt

hvad Linné be ättar i sin Flora Lappoaita, att, då han med den kun-

skap, som ficks al utländska förlattare , kom till Norrland och såg

folket samla denna växt till grönkål och v?rnade (ör densamma sa^oro

för döden i grvtan . fick han sjelf se och bevittna att den kunde ätas

utan någon olägenhet. Man vet älven att boskapen om viren äta

bladen, men längre fram på sommaren blir växten merendels ratad.

Han lemnar också då. .lom det synes mest ur sin klibbiga hårighet, «å

pass vidrighet åt kokande vatten , att afkoket nyttja» till ohyras för-

driftande (hvaraf det mest bland Allmogen gängse namnet Lus-Flok)>

Den förekommer vid de nedre sidorna eller rötterna af större

berg, börjande i Medelpad orh Herjeådalen samt sträckande sig genom
Jemtland och utmed Lappska fiällryggen i synnerhet på Norska sidan.

Tab är tecknad i Lappmarken efter vildt växande stånd. »• hälf-

ten af ett blad från nedra delen af stjelken. b. nedra delen af vip-

pan med en ännu blommande sidooren. c. boningshus med ståndare,

d. fiöhus uppsprunget på inre sidan. e. ena delen af fröhuset Öpnad,

sS att froens vidiästning synes : allt i naturlig ttorlekt f. fiö, förstoradt.
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THALICTRUM alpinum.
Blomklasen enkel, med tillbakaböjda blomskaft. StjeU

ken nästan bladlos. ,' '
'

Linn. Fl. Svec. n, 491. ed. Wahlenb* n. 642. Pallas Reis. 3. p.
244.

D.'enna arts namn kan synas dllkännagifva en större utbred-

ning än som tillkommer dess natur, och dei-iore anse vi oss

«trax böra utmärka dess rätta j)Iats , hvarförutan hela dess vä-

sende kan blifva niissförstådt. Den tillhör icke alla ijällar,

aklraminst dera, som i midten af Europa mest förtjena och e-

mottaga namn af alper; utan tvärtom är den sä egentligen till

hela sin natur blott egnad at de nordiska, under eller näi^mre

intill arctiska kretsen belägna, och framför allt at våra Scandi-

naviska eller egentligast Lappska fjällarna. Pa dessa sistnämn-

de finnes den som yinnigast, nämligen pä eller mera bred-

vid alla dem som bibehålla en flerårig snö, allt iååji Syltop-

pen söder om Jemtland ända till Nordcap. Invid hafskanten

synes den nedstiga till nägot sydligai-e länder, så att den hinner

icke blott Skottland utan ocksä Valiska bergen i England, men
såsom en stor säilsamhet. Pä det An.erica tillhörande Gi-ön-

land lärer den vara funnen, men icke längre inåt denna con-

tinents tillhörigheter- At Sibiinska sidan tyckes den också

blifva sällsynt, der den är sedd vid det inläaidska hafvet

Baikal.

Frågas det åter livad som kan vara orsaken till denna
växts företrädesvis ymnighet pä Lappska fjällen, sä beliöfver

nian blott erinra, att dessa äro de som längst mot norden bi-

behälla en någoi'lunda mildhet, så att de mera än andra kunna
begagna den arctiska aldrig nedgående sommarsolen, att de
vid den största kontinentens vestra kant blifva på en gäng
delaktiga af ett aldrig frysande hafs jemna temperatur och den
starka, ehuru korta, sommarheta, som tillhör eu sä stor con-

tinent.

Detta allt tyckes just vara grunden dertill, att detta växt-'

slägte, ThalicttuiTn , kan här mot Norden afgifva en så egen
och characteriserande art. De arter uti slägtet, som äga lu-

tande blommor (och af hvilka ingen förut blifvit föreställd i

Sv. Bot., ehuru slägtet annars blifvit anfördt under n. SaS).

tyckas företrädesvis tillhöra högsta och kallaste bergen. PS
Sweitser-alpernauj^pstiga de, h\'ilkahafva sådan blomning sittan-»

de uti sammansatta stråssar (racemi), som aldrahögst; och en
sådan art, 2Vi. minus ^ hinner också till vårt med dylik kalk-

grund försedda GotUand, men saknas sedan alldeles. Slutli-

gen i Lappska fjällen uppkommer denna art, som har den al-

draenklaste blomningen liksom hel och hållen lutande mot den
väl lågt gående, men detta oaktadt aldrig nedgående ai'ctis^
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solen. Efter dessa blommor komma de starkast nedböjda

Irnkter som finnas i hela slägtet, liksom visande fjällnaturens

ytterligbét. Tillika framvisa artens blad och stängel en ytterlig

finhet lörent med en risaktig stelhet, som är så enlig med den

ijiagi'a Lappska vegetationen i allmänhet.

En sådan vegetations nytta synes vara att ölverdraga

ställen, som icke kimnat la- någon bätLi'e; och detta böra vi

beti-akta med en förundran, som länder oss åtminstone till

jntellectnel eller moralisk nytta.

Tab. ritad i Lappmarken af Herr Lsestadins. a. ett mindre , blom-
mande stånd. b. f öbärande klase, som jerate de mogna fröen också

visar några torkade ståndare, c. frö, förstoradt, d. detsammat ge-
nomskärning.





656.



656.

PlSUM MARITIMUM.'
Hafs-i^tor." Strand-Ärtor.

Bladskaften äfvensom stjelken trekantlge. StipUrnp
pilformige. Blomskaften mångblommige.

Linn, Fl, Svec. n. 64o, ed. Wahlenb. n. Soi,

Uti deh stora Ärt-Ordningen kan väl Ärtslägtet icke annat
an anses för medelpunkten; och vi torde således iä beti-akta

detta slägtets yttersta utskott mot norden såsom ett bevis, huru
och på livad sätt naturen som längst i demia rigtning kan
stiäcka sin alstrande förmåga.

Utan att alfvarligen sätta denna växts slägte i fråga,' haf-
va dock nägre författare tyckt den närma sig till slägtet La^,
thyrus. Vi finna likväl de stora stiplerna, mänga småbladen
och hela utseendet så alldeles tiUkännagifva ett Pisuni som det
synes vara möjligt, blott med den inskränkning eller indragning
i formerna, som är en nödvändig följd af hela växtens min-
dre storlek , kanske också af dess fleråriga rot. Man ser näm-
ligen att ettåriga arter, sädana som alla öfriga egentliga ärtsla-

gen äro, särdeles då de tiUliöra en bättre odlad jord, oftast

mera froda sig till örten och alla ofvan jord varande delar;
dä deremot flerårige, i synnerhet de, som liksom demia myc-
ket krypa med roten, använda mindre del af sin kraft till

örtens utvidgning. Den mera skarpa vetenskaphga characte-
ren, som fdr ärtslägtet, Pisum, består i en trekantig styV är
i allmänhet för dessa slägten mindre tydlig; men närvarande
art förnekar icke heller i detta aiseenae, utan last mer bekräftar
sitt slägte.

Enligt den allmänna erfarenheten, att växterna pa hafs-
stranden sträcka sig som längst mot norden, tillhör också det-
ta ärtslägtets nordligaste utskott, hafskanten-, men deraf följer
alldeles icke, att denna växt förekommer som bäst och ymni-
gast vid de saltaste och vidaste hafven. Tväitom synes det vara
tydligt, att den söker haivets mildrade jemna temperatur, me<I
möjligast undvikande af dess för stora sälta och öpna våld-
samhet, som tydligen än mer minskar dess frodighet. Således
finnes den vid Nopdhafvet , icke utom de innersta delarna af
Finmarkens stora fjordar, och är der äfven så fm och liten

,

att man tycker sig se^ en Lathyr^us med till st&rre delen af stjelken
blott pä ena sidan eller till hälften pillika, smala stipler, oeh
dessförutan en beiydhg hårighet öfvef hela växten. Ino-m Ta-
na-elfs utlopp »r den redan mycket frodigare. I Bottniska vi-

^
ken häller den sig ganska vacker på de yttersta öarna t. ex.
på Tafleskären utanför Umeå , der den åtminstone icke kan
afhållas af vattnets sälta. Längre söder åt synes den åter dra-
ga sig in uti åmynningania, och shuligen finnes den både ym-
nigast och störst samt ganska glatt, liksom felaktig och bläak-
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tigt färgad , med- tvaviggade breda stipler allt ned till ro-
ten, öster om Ystad vid den vattensamling, som Svenstorps ans

fordna utlopp lemnat efter sig. Med denna inom riket vunna
erfarenheten öfverensstämmer det väl, att den icke finnes vid
Skottland eller andra mot stora Lafvet vända sidor af Brittiska

öama, men väl uti Engelska canalen så väl vid Englands som
Frankrikes stränder.

Af det föregående är tj^dligt, hvarest och under hvilka

omständigheter denna växt blir som nyttigast, samt huru lätt

den i för densamma vidriga fall försämrar sig. Vid Svenstorps-

åns nämnde utlopp utgör den likasom en verklig ärtåker-, och
det är väl intet tvifvel , att den i synnerhet till xitbctning ät

boskapen gör samma, om icke, i anseende till den fetma, som
åtföljer hafsväxter, större nytta, utan att förordsaka samma
besvär eller kostnad med årlig såning o. d. Sjelfva ärtorna

äro väl mörkbrvma, hvilken färg redan på de unga skidorna

antydes och alltid torde vara förent med någon bäska, så att

de väl icke kunna komma i fråga till en behagligare ärtsoppa

;

men deras skal äro annars tunna och kärnan nästan sä Iivit

som i goda ärtor (eller mycket bättre än hos de större Lathy«=

ri) , hvarföre de ock såsom nödbrödsämne eller rättare såsom
nödföda måste komma som närmast intill vanliga odlade ärtor.

Man vet också, att de någon gåhg blifvit tillgripna i det af

naturen så gynnade England, och böra derföre dess mer väi-

deraa i våra magra och aflägsna landsorter. Det är tioligt, att

de' kunde odlas på sådan mager sand , som har den be-

ständiga grundfuktigheten som tillhör hafskanter, men i annat

fall vore försöket utan tvifvel ringa båfmirle. Man liar således

icke att påräkna deras utspridning upjiåt landet.

Tabellens föremål togs i Köpinge- eller Svensforps-åns fordna

fara vid Nybrohusen öster om Ystad. a. öfre delen af ett stånd,

med bSde blommor och halfmogna ärtbaljor, men hvars ena blad icke

fått rura på tabellen, b, mogen och uppsprungen ärtbalja, c. en ärt

särskild, i naturlig storlek.
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SONCHUS ALPiNus.
'f^Jäll-MJölktlstel. I Medelpad Mjulkstut, I Jemtland Tort,

Torta.

Blomklasen enkel, sträfhång; med smala skärmar
både under och pä blomskaften. Bladen vid fä-

stet pilformige, deruppom lyrtaggade, och öfverst

med en mycket stor trehörnig and-flik.

Linn, Fl, Svec, n, 689. -- edit. Wahlenb. n, 857.

JLiLi jölktistel-slägtet (6b/2c7mÄ) har bland alla i högsta grad
sin Naturliga Ordnings, de Halfblomstrige växternas
{Semijiosculosarum), egenskaper. Det kan gifva en så myc-
ket ymnigare mjölksaft som örten är mycket stor och ylVig,

samt derigenom snarare furtjent namnet Tistel än genom sin

taggighet, som i betydlig grad tillkommer endast en iörändring

af den allmännaste och i odlingar mest närgångna arten (S,
oleraceus). I sammanhang med örtens ymniga mjölk hafva
också fröen ett alldeles härlint tjnn, som likt en fin härpen-
sel utgår alldeles omedelbart ur sjelfva toppen af fröet (utan

något tecken till skaft). Blomfodret består af spånlikt öfver
hvarandra liggande olikt långa fjäll , hvaraf de kortare nederst
liggande bidi-aga att der göra blomfochet tjockare eller gilVa

det en äggformig skapnad. Uti denna sista egenskap ölver-
ensstämmer slägtet med Hieracium, hrartill i synnerhet när-
varande art af någon författare blifvit förd; men när man har
afseende på hela växtens ofvananförda natur, sä kan detta icke
billiga», iitan blir ett nytt bevis, huru mycket ett för stort

förtroende till vissa skarpa af blott en enda del tagna känne-
tecken kan föra ifrån det naturliga.

De mest nijölkforande slägterna i Ordningen (såsom 2V«-
gopogon, hactuca y Sonchus) hafva också det egna, alt de
innefatta så väl blå- som gul-blomstrige arter; då deremot de
mindre mjölkförande och torrare slägterna, i syiniei'het Hiera-
ciiun, ehuini mycket större, förete blott gulblonistrige arter.

Af alla i högre grad mjölkgifvande slägten är närvarande
Mjölktistelslägte det enda, som i Sverige har både gula
ooh blå arter. Det synnerligaste tyckes vara,, att de gula ar-
terna förekomma blott i de mildare laisdsorterna, de blå der-
emot endast i de kallaste och nordligaste trakterna. Det sy-
nes härigenom bekräftas, hvad sojn ofvanför anfördes, att var
högsta nord är gynnande för den blå färgen. Framför sin

närmaste siägtinge {S. sibiricus) är denna arten mycket ut-
märkt med sina bredllikige blad och i allmänhet ansenliga,
stundom manshöga växt.

I allmänhet förenar denna arten en särdeles storlek och
fyllighet med utmärkt vekhet och mildliet, en egenskap som
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vi ocksä föriit sett tillliöra vår nords blåblomstrige växter.

Den bäska, som allmänt finnes i deHalf blomstrige växtei-nas

mjölk, synes hos denna vara sä föi-mildrad eller utspädd, att

den kan afbetas i dess större mängd. Också utgör denna art den
största bukfyllnad i synnerhet för mjölkkor, som fmnes i nor-
den, så mycket mera väl passande, som den korta sommaren
i detta afseende måste så fort och så mycket som möjhgt är

begagnas. Den myckna mjölken i norden benyttjas väl till

smörgörning, och, då smöret hos oss ntgör nästan den enda
fetma, som ingår i all matlagning, sä syiies älven åtgången va-
ra sådan, att mjölken pä intet fördelaktigare vis kan använ-
das-, men om vi skulls hafva afseende på närvarande växt
ensam, sä synes mjölken derai bli mera passande till ostbe-

redning, nämligen af sådan lös ost, som beredes i de högre
bergs dalarna i Sweitz, och hvarur vasslan icke utprässas utaa

utdrages genom instuckna pinnar. Hos denna ost utgör någon
bäska en önskad egenskap, som den synes kunna fä af när-

varande ört —' I det hela anses denna ört för så gödande,

att den derai sjmes hafva fatt namnet T o r t, hvilket ord i Nord-
ligare Norrige sättes framför vissa gärdars namn såsom något

särdeles inbjudande, der, om icke just mjölk och ho ning,
dock åtminstone mjölk och gödning flyta. Inbyggaren ser

der med glädje sina bergsröLter bekransas af dennes ljusblå

blommor, som sti'äfvande till den mildt ljusblåa nordiska him-
meln tyckas båda den li'id och förnöjsamhet, som bor i höjden.

Ymnigast är deima ört visserligen i Norska Nordland och

Jemtland, samt sträcker sig på ömse sidor om fjälhyggen

mot norden allt till Ryska gränsen, och åt söder till fjällens slut

vid Transtrand i Dalarne. Utom Sverige förekommer den på
dylika nordiska fjällrötter, ända bort i Canada, och älVen söder-

åt ända till Italien, men växer åtminstone långt söder ut icke pä
långt när sä ymnigt som hos oss. Den synes der finna gan-

ska la ställen, som icke vissa åislider Hda af lör mycken torka.

Tab. är ritad i Lappmarken efter vilda växten, a. roten med ne«
dersta delen af stammen. b. medlersta delen af stjelken med ett

blad. c. blomklasen, d, ett frö, litet försturadt. e. fröfjunsstråle

,

mycket förstorad.
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GNAPHALIUM arenarium.
Evighetsblomster. Hedenblomster.

Bladen luddna: de nedersta aflångt spadformige ; d»
öfre jeranbreda. Blommorm i ett sammansatt
knippe (cyma).

^Linn. Fl. Srec. n. 738. — edlt. Wahlenb, n. 908.

Emedan slägtet Gnaphalium af andre författare sS vidw

annorlunda bestämmes , att denna art kommer att föras deri-

från och deremot följande ti^enne växter att höra dit; så syne*

det nödvändigt att anföra orsaken till en sådan synnerlighet,

samt försvara vårt, som någon kunde tycka, slafviska forblif-

vande vid det Linnasiska.

Dessa växterna hafva alla ett fint hårUkt fjun; och

om detta skulle mot ändarna så -vada utvidgas eller liksom

uppblåsas, att tlct blir uagot klubbformlgt och, som det

»yne« i sammanhang härmed , om de på sådant sätt ut-

märkta hannarna skulle komma på särskildta stånd så-

som är händelsen hos våra alhnänna Kattfötter Sv. Bot. t.

i48: detta allt anser man nog allmänt för att icke utgöra nå-

gon slägt-skillnad, Deremot är lör mycken uppmärksamhet

på honblommornas felande hos denna art och för liten an-

märkning vid deras synnerliga säte hos följande arter, som vållar

dessa växters så olika hänförande. Linné, som upprättade de
konstmässiga Ordningarna i Syngenesi- dassen efter som alla

småblomsterna voro lika {JPolygamici cequalis) eller ytterst

honor med mognande frön i^Polygamia superflua) o. s. v. ^
lät likväl icke föx-leda sig , att i enskildta synnerliga fall lägga

för stor vigt vid dessa honornas flånvaro och den derigenom åstad-

komna falska Polygamia cequalis. Man ser ofta nog att ho«

en del växter, som skulle hafva honblomster i kanten, blifva

dessa antingen hksom förtryckta eller såsom förtorkade. Ge-
nom sådant har man till Polygamia cequalis fått ett mindre
naturligt bihang, bestående af slägten som äfven af andra or-

saker måste skiljas. Men detta ger icke skäl att afsöndia en-
skildta arter frän sina annars naturliga slägten.

Hvad denna nu ifråga varande art vidkommer, synes den
så förvandt med G. luteo-alhum, att flere forskare alfvarh-

gen påstått deiisamma genom sandens öfverblåsning lörvandlas
deruti. Att hafva tvänne så närslägtade och i vissa fall sä

högst lika växter uti tvänne särskildta slägten, måste vara rätt

olämpehgt, i sytmerhet i ett lands Flora, der inga flere arter

finnas, som genom sin större skiljaktighet medverka till ai-

söndringen.

De mesta så kallade Evighetsblommor eller eterneller

tälhöra söderns sandfält , der de redan under växningen antaga



658

äeo torrhet med glans," som sedan genom ingen npptorkning

förändras, Närvarande art synes vai^a den sista mot norden,

hvilken i någorlunda grad äger denna egenskai^. Den hinner

också icke uppom de sydligaste och yttersta landsorterna. I

Skåne är den som aUmännast; deremot i Blekingen och

Halland sällsynt, samt föröfrigt endast sedd på ett och an-

nat ställe å Öland och Gottian d. Man finner den på sand-

fält som väl icke egentligen tillhöra hafsstranden , men dock

alltid yttre slättlandet, der den synes bäst fmna en för sig

mest passande torka och hetta. Sådana fdlt öfverdragas ratt

ymnigt af dess glänsande blommskor. Annars älskar den så litet

egentliga hafsländer, att den icke fames i England, utan fast

mer är den som allmäimast vid nedre delen af Rhenfloden

långt hman den faller i hafvet, och kallas derfbre afveii

Rhenblommor.

Tab. är ritad vid Lanaskrona. fl. ett yngre stSnd med äun» o-

rhjnade rotblad, men derföre också blott börjande blomning hr.lken se-

dan utbreder sle mycket mera under rotbladens forvissnande. b. ett

nScot öfyerblommaat hlomfoder. länfisefier skuret , med tre trSkonade

blommor på fästet, c. en sidan blomma särskild. Q. Oe.u«mma med

»pprifret och till sidan böjt blombräm samt afven uppskuren »tända-

?eSumH. e. dw .eduare ännu mer föistorad, sE ?U putilie» batjra
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FILAGO MONTANA.
Blomfodren ända till spetsen finullige, något tillsam-

mans sittande i vecket af blad, som äro längre

än desamma. Stjelken oordentligt grenig.

Linn, Fl. Svec. n. 780. - edit. Wahlenb, n. göö.

Oe(5an vi under föregående numer sett Inu^u detsamm*

kunde bibehållas vid slägiet Qnaphdlium, skulle nu egentli-

gen följa, itt straxt visa på hvad skäl JBilago kan bibehållas

eller blifva qvarstående såsom ett särskUdt slägte; men, emedan

den sista arten deraf i högsta grad har slägtets kännetecken
,

så synes det bäst, att under densamma hufvT.xdsakIigast omta-

la skiljaktigheten, samt förut förbereda detta skiljande genom
framställning af de olägenheter, som hänförandet till Gnapha-
lium medfört såsom stående i samband med de omvexlingar

aS namn, som synnerligen nog drabbat de två första ar^

terna.

Vi hafva i det föregående numer anfört såsom ett stort

»kal till detsammas förenande med Gnaphaliuni, att arten

verkligen ansets för att icke vara skild från ett annat otvif-

velaktigt Gnaphalium. Deremot hafva tilagines aldrig bhfvit

förvexlade med något Gnaphalium , utan dess mera med
hvarandra, hvaraf synes historice bekräftas, att de utgöra en
särskild för sig beslående knippa, hvars bibehållande för sig

sjelf reder både dem och närmaste slägte. I synnerhet är

detta händelsen, sedan de en gång af Linné fått namn, som
äro afpassade efter denna söndring och utan densamma förlo-

ra sin rätta betydenhet, eller blilva rent af förvillande. Så-
ledes är det tydligt, att om dessa växter kastas uti det stora

slägtet Gnaphalium , så finnes der arter som mera förtjena

namn af montanum ^ aruense och germanicum än dessa

tilagines, då de deremot inom sitt slägte passa ganska väl

tiU hvarandras betecknande. Detta må tjena som ett varnan-
de exempel, att icke lättsinnigt företaga förändringar, hvars

följder man icke så lätl inser, och som först med tiden visa

•ig, samt då t\'rnga till ett återgående, som, ehuru ledsamt,

dock blir mera nödvändigt än man kunnat ana.

Knappt finnes i växtriket exempel på en så rigtig namn-
omvexUng som emellan denna och följande art, hvilken väl

blifvit understödd af nu nämnde oreda, men annars till och
med stöder sig på physiska grunder. Den närvarande första

arten är den enda, som finnes i hela öfre Sverige, der den,
t. ex. vid Upsala, på sandbackarna är ganska allmän. När
man nu vet huru Linné med en särdeles sinnlig lätthet eller

jkanske ursägtlig phantasi gjorde backar till berg , så kan man
icke det minsta tvifla att denna är Linnés F. niontana. Den
yäxM* hos oss allmänt på så torra ställen, att tillsammaiM
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äiecl densamma, väl aldrig kunnat blifva eller blir fråga om en

alfvarlig sädesodling, som skulle billiga namnet arpensis.

Dereraot redan i våra sydligaste landsorter der torrheten i

climatet blir alfvarligare , der synes den mera nedstiga på IJi-

ga stallen och således redan mindre lorljena sitt Linnéiska

namn. Den kan tyckas så mycket mera söka skygd uti hafs«

trakter som den aldeles icke finnes i hela Britannien.

Tab. ritad efter växten sSdan som den förekommer pS backarna

Id Upsala. a. ett måttligt stort stånd i början af September.

b. blomma i naturlig storlek, c. densamma långsefter genomskuren och

förstorad « sS att smiblommornas ställning pl fästet synes. d. en tvS-

könad smSblomma. e- fin honblomma från kanton af fästet, f. trän-

ne blomfoderfjäll, si mycket förstorade att ulligheten något kunnat
uttryckas, hvilken är densamma på hela öfriga växteUi der don ieke i

grarucpn kunnat iämpeligen föreställas.
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FILAGOarvensis.
Blomfodren femkantlge, mot spetsen glatta och glän-

sande, sittande tätt tillsammans i blomvippans tu-

delningar och ändar, understödda af blad, som ä-

ro kortare an desamma. Stjpiken nedtill enkel, e-

huru med rotgrenar.

Linn, EJ« Svec n. 781. . edit Wahlenb. n, gay.

D.'eremot, då man bos oss re.&ox söderåt, finner nian icke

denna andra arten förr än man hinner långt ned i Göthaland,

isynnerhet uti strandorter såsom Kalmare län vid DÖderhidt,

der den intager sådana måttligt torra fält, som i dessa orter

icke illa egna sig till åkerbruk, och derföre antingen förr va-

rit uppkörda till åker (bvilka ställen företrädesvis kallas ar-

vensia) eller kunna blilVa det. föregående art intager ännu bär

längre in i landet belägna och derföre äfven högre ställen , si

att bådas namn jemförelsevis befinnas rätt passande. Men uti

Skåne blir sedan förbåDandet något annorlunda, i det att den-

r<a art bibehåller sig på de för blåsten mest utsatta och hög-

re ställen , medan den förra , som snarare synes lida af torra

blåsten, sänker sig ned i dälderna, der också åkrarna, »a
mera än förut befinnas anlagda , så att den till och med kom-
mer bland säden. Allt sådant äger i det motsvarande Norra

Tyskland i ännu högre grad rum, så att der vår F. arvensis

»ynes mera förtjena namn af montanay och deremot vår F.
montana snarare böra heta JF. arvensis, hvilken omständig-

het varit orsaken till namn-omvexlingen , då artkännetecknen a

befunnits så pass tvetydiga, alt de icke förmått motverka densamma.
Det är också anmärkningsvärdt, att så långt som local-omvexlin-

gen ägt rum, har ock. namn-omvexlingen gått, men icke längre.

Man finner allt detta mindre underligt, då man iakttager,

att ganska många växter, som hos oss t. ex. i Skåne äro

»lättlandsväxter (mer eller mindre arpenses) i Norra Tyskland
saknas tills man kommer i bergstrakter. Tvärs om har man
nog exempel på bergsväxter hos oss, som igenfinnas i Tysk-
lands lägsta strandorter. Detta är till en del följden af båda
ländernas motsatta afsluttning, det ena mot söder, det andra

mot norr, hvaraf icke annat kan än till en del omvexlande
förhållanden följa j men att här vidare förklara sådant, tillåter

icke stället.

Då nu de olika benämningarna befinnas stödja sig på oli-

ka naturliga förhållanden, så kan blifva fråga om icke det

sydligare bör gälla mera än det nordligare. I delta afseende

måste vi begagna Linnasiska auctoriteten , och «å länge dess

•ystem beständigt ä nyo upplägges på andra sidan hafvet, må-
•t« också dess namn bibehållas och utlänningaxna af oss liira



66o.

aessa fiamns grlindef' Ätt tvärs om af Iiofligliet for utländ-

ska föriattare antaga förvexlade namn, vore att på en gång er-

känna sin egen denationalisering ocli vetenskapens osäkerhet.

Tab. ritad I Skåne vid Cirnbrishamn. a. ett temligen stort stSnd,

hrars rotgrenar blifvit till slörre delen afskurne. b. blomma sär-

skild, c. densamma med utbredda fjäll, så att smEblomraornes läge

mellan fjällen synes. d. hanblomma frin midten af fästet, e, hon-
blomma inom de inra fjällen, f. en ofruktbar honblomma utan fjun,

som setat mellan de inre och yttre fjällen, g. blomfoderfjäll lörö^

stiillda likasom hos föregleudo art.
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FILAGO GERMANICA.
Blomfodren till största delen glatta och glänsande,

tätt sammanpackade i hufvuden, sojn sitta i stjäl-

kens tuklyfningar och på grenarnas ändar; under-
stödda af blad, som äro kortare än desamma.
Stjslken alldeles enkel.

Linn. Spec. PI. ed. 2. p. i3u. FJ. Svec. n, 779. (pyramidata)
edit. Wahlenb. n. jSS.

t i komma nu till den sydligaste ai våra arler, hvilken sä

vida liörer till endast yttersta strandtrakterna i Skåne, att den
kan anses nästan som en öfverflyttning frå)i 1'yskland och der-
före ganska passande fatt sitt namn. Det synes märkvärdigt,
liuru man hos oss på långt afstånd möter den ena arten efter

den andra, eller, som man kanske än tydligare kan före-

ställa saken, huru mot norden den ena arten skjuter långt ut-
om den andra tills blott jnofitana, den bergigaste och nord-
ligaste, återstår. Detta gradvid utskjutande utom hvarandra

,

gör dessa arter hos oss mycket mera urskiljbara, liksom be-
stämda för sina namn, än i Tyskland, der de alla växa till-

sammans. Af detta skäl böra de också hos oss säkrast ordnas
för systemet.

Detta synes vara sä mycket skäligare, som de efter den
geographiska ordningen också gradvis tilltaga i luddenhet
och förändra sina känneteckfin , så att den sydligaste fått si-

na blomfoderfjäll mest bara liksom af toi-kan blottade samt
polerade, och äfven de i hufvuden mest samlade blommorne;
den medlersta har blifvit till hälften ludden, och den nordli-

gaste har ända till blomfoderspetsarna blifvit ullig med längre

bärighet och tillika fått de minst samsiltande blommorna.
I samma män som tätblommiglieten mot södern tilltager,

i samma män blir också slägtcharacteren tillräckligare , kanske
till följe af inbördes tryckning och närmre förhållande mellan
blommorne. Hos den första och mest nordliga arten, F. jnon-
tana, tränga sig honblommorna nästan intet ut mellan blom-
foderfjällen och behålla derföre sitt fjun liksom hos ett rik-

tigt Gnaphalium, så att denna art skiljes fån niimnde slägte

nästan blott med sina yttre fem blomfoderfjäll, som så-

ledes utgöra slägtets allmännaste kännetecken.. Hos den med-
lersta ai'ten finnes redan ett yttre slags honblommor, som sit-

ta sä ut emellan blomfoderfjällen, att fjunet (som det kan t\-c-

kas genom trängseln) förtryckes eller blir alldeles borta. Delta

förhållande är ännu tydligare eller fullkomligare hos denna si-

sta sydligaste arten; och, dä tillika de medlersta blommorna
mest blifva ofruktbara, så uppstår derigenom Linnés Polyga^
Ttiia necessaria^ dit slägtet således enligt denna artens" be-
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skaffenliet rörel och samedelst i systemet kommer långt ifrarf

Gnaphalium. Detta är en rubbning i naturliga kedjan, som
ett stort systematiskt ändamål ensamt kan billiga, ocli som ät-

jninstone har den nyttan med sig, att fästa uti sinnet fina skilj-

aktighetei', som annars så lätt blifva öEversedda. Då dessa

skiljaktigheter annars bidraga att göra flockar, som både

iiatm-ligen kunna och beqvämligen böra söndras, dess me-
ra skiljbara, sa synas vi äiyen med tacksamhet böra bibehålla

tiem. För att med vigten af samlade skäl komma till denna
slutsalts har afliandlingens ordning blifvit nästan omvänd mot
hvad den annars vanligen varit i Sv. Botanik.

Alla dessa arternas gemensamma nytta kan synas varaj

att icke blott i sin mån göra nakna ställen behaghgare, utan

äfven något föi'bereda dem till en bättre växtlighets emotta-

gande. De synas egnade att öfverdraga de magraste ställen

liksom med en skyddande ullighet, som gifvit dem sjelfva namn
af Musörter,

Tab. tecknad vJcl St. Roslatt i Skåne. ä. ett tämligen stort stSnd.

b. afskiljd blomma, c. densamma långsefter skuren. d, hanblomma
utan fjäll. e. honblomma med sitt fjäll. f. ofruktbar honblomma in-

cm fjället, men g. skiljd dwifrin, h. blomfoderfjäll, likasom hos fö-

regående tvänne arter,
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MALAXIS PAL UD os A.

Bladen spadformige, skållge, upptill grynige. Blom-
mam småläpp också skålformig, med en liten

spets.

Swarfz Vet. Ac, Handl. 1800. p, 255. och 1789. p. 127. t. 6, f. 2.

Wahlenb. Fl. Svec. n. 993. Ophrys paludosa Linn. Fl. Svec.
n. 8i3,

J-ngenstäcIes liafva de riktigt blommande eller Phanerogami-
ska växterna blifvit sa mycket till slägten och namn förän-
drade sedan Linnés tid, som i Gynandri-classen eller dess

Lufvudsakligaste naturliga ordning Orchidece. Isynnerhet liar

slägtet Ophrys blih^t så sönderdeladt, att blott en verkligen
hten del deraf återstår (som hos oss bäst föreställes af O.
myodes Sv. Bot. t. 293); och likväl har detta skett sä lyck-
ligt, att denna bästa lilla återstående delen, som är närmast
intill slägtet Orchis eller dess bihang, fått bibehålla slägtets

namn, (en lycka som icke hka allmänt blifvit tillskyndad, L
ex. slägtet Lichen , ehuru dess mesta arter befinnas orubbliga,
liksom skulle gamla namns heigd mindre gälla bland mossar-
na, äfven dä de såsom Islandsmossen föda tusendtals menni-
skor.) Det var väl icke underligt att Linné kom att stadna
vid yttre, mera tillfälliga delar, och att man sedan hmmit
sträcka uppmärksamheten till de innersta, hvilka befunnits sä
mycket mera väsendtliga, som de stå i största sammanhang
med hela inre massans beskaffenhet, och fi-amfÖr allt med röt-
ternas

,
hvaraf växningssättet hufvudsakligast beror. Således

har man funnit att egentligaste Ophrydes höra till samma
afdelning som Orchis, hvilken skiljer sig med en slem-
aktigt sammanhängande och skaftad befi-ödningsstofts- (eller
pollen-)inassa samt med rotknölar, sittande emellan eller i stället
för rotti-adarna samt innehållande så mycket stärkelse-pulver,
at:t de derlgenom bli mycket nyttiga. Deremot andra afdel-
ningen har liksom vaxartade pollenmassor , som lossna pä ett
eget sätt, och i sammanhang härmed äger den rötter, som
ik liksom den ena löken öfver den andra, livilken , inom
bladens skidor bildad, aldi^ig synes äga något stärkelse-pulver,
utan en mera sammansmält, också liksom vaxartad massa.
Denna lökmassa sitter hos närvarande slägte och isynnerhet
Los denna art inom öfversta bladets hela (icke delta) och
säcklika skida, samt utskjuter ur sin massa den egentliga blom-
stängehi, hvarjemte den blott på sidan är delad till en knopp,
som framdeles skall gifva blad ifrån sig. På samma sätt sy-
nes äfven löken hufvudsakligast bestämd att nära närvarande
blomstängel mer än blifvande blad hos Norna. Deremot hos
Corallorrhiza förvandlas lökmassan till en gren ig corallik
kropp, nedom hvilken inga blad kunna bestå, och derföre blir
äfven växten bladlö*.
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Malaxis utgör denna sednare afdelningens liksom huf-
vudslägtet, hvilket liar nu anföi-de beskallenbet i högsta och
tydligaste grad, och tillika består af ilere arter (då de andra
slägtena såsom mera afvikande former, hafva blott en art hvar-

dera). Det blef af Professor Swartz först grimdadt och det

så lyckligen, att det sedermera allt mer och mer bekräftat

sig, samt åtven befunnits förtjent af namnet, som så tydligen

tilikannagifver dessa växters egna vekhet. Det skiljer sig högst

väl frän alla andra med sina blommors uppnedvända ställning

,

som dock egentligen härrör dei-af, att bloimnoijia för frukt-

ämnets korHiRts sknll icke kunna, såsom hos de mesta Orchi"
deer , vända om sig, utan behålla sin ursprungliga mot van-

liga omvända Orchid-blommor opponerade ställning. Således

blir blomläppen hos Malaxis stående uppåt och tillika kom-
mer frörednings-cohunnen att få samma rigtning som läppen,

hvaraf följer att columnens vanligen bakre sida blir den
främre. Häraf kommer också att man får se egentligaste frö-

rednings-delarna i en alldeles ovanlig ställning eller liksom

uppochnedvända. Stigma sitter så i toppen, att det synes nä-

stan bäst på baksidan. Från detsamma nedgå täckelserna för

pollenmassorna. Dessa täckelser (som i anseende dertill att

hela coUniuiens massa bildar rum eller loculamenter omkring

pollenmassorna aldeles fela hos de mest Orchis-lika slägtena)

utgöra här tillsammans med sjelfva pollenmassoi'na flere lager

öfver hvarandi'a, så att rle innersta blifva de smalaste och e-

gentligaste poUemnassorna. Dessa alla blifvH ijvarhängande in-

vid stigma, imder det att först de yttre lagerne resa sig upp
jned nedre ändan, och sedan de innei'sta, så att dessa slutli-

gen blifva stående såsom uppresta pä stigma, liksom till den

ändan att deras saft derigenom desto bättre må nedsjunka till

detsamma.
Närvarande art visar allt detta i högsta grad, liksom den också

ätger de tydligaste lökformJga rötterna af ofvannämnde beskaffenhet, hvaraf

äfven synes följa att den mer än någon annan art kan umbära lydliga

rottrådar, eller liksom nära sig af sin lök. Den kan således anses som
slägtets medelpunkt. Man plär skilja den med de korta nästan spadformi-

ga bladen, som tlUochmed upptill blifva gryniga samt ibland afven prolifi-

cerande. Den uppåt stående blomläppen är också högst saftig, korrt och

skållik (concav) med en särdeles liten spets.

Den förekommer äfven blott i våra djupaste kärr, som si äro befäckta

medRödmossa,5/7Aii^/iurn, att denna slutligen multnar till en egen sorts dy-

Jord. På sådan dyjord synes den framkomma nästan endast under eller strax

efter de torraste somrar, (hvarom blir mera rum att tala under följande art);

och det i mycket olika landsorter från och med Uppland samt Vest-

manlands bergslag, allt söderut.

Tab. föreställer: a. ett stånd ajF medelmåttig storlek och b. ett o-

vanligt stort stånd, båda afritade i Ostergöthland. c. Blomman framifrån

sedd och förslorad. d. densamma seddifrån sidan. e. frörediiingskroppen

sedd framifrån, med ännu inneslutna fröstofIsmassor, f. densamma, men
med uppsprungna ståndare, så att deras yttre lagersynas å ena sidan och de

inre eller egentligaste fröstoftsmassorna å andra sidan. g. baksidan af sjelf-

va fröstoftshuset med dosamma uppsprungna fiöstoftstnassorna, men til-

lika uuUersittaode märke (s ti g ra a).
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MALAXIS MONOPHYLLOS.
Bladet oftast ensamt, äggformigt. Blomskaften här-

fina. Bloniläppen också äggformig, skälig, men
tillspetsad.

Swarfz Vet. Ac. Handl. i8oo. s. 234. t. 3. fig. P. a-f. Wah-
lenb. Fl. S^ec. n, 992. - Ophrys monophyllos och latifo-
lia (egonteligon lilifolia) Linn. Fl. Svec. n. 8i4. 8ii.

D.'enne art ar till alla delar mera tunn ocli liksom utdragen

än den föregående. Blomläppen mera tillspetsad, alla blom-

bladen mycket mera spetsiga och smala. Blomskaften befinnas

sa tmina, att de nästan äro hårfina, och i sammanhang här-

med älven blomstängeln både finare och längre. Merendels

ett enda blad finnes med en längre skida högre upphöjdt upp-

åt stängeln, och detta ensamna blad har med skäl gifvil ar-

ten sitt namn; endast någon gäng ser man ett mindre blad

mera oordentligt eller nästan på ett vänskapligt sätt utgå ur

det stön'es, dä pä sidan längre öppnade, skida; men aldrig

nedom eller utom densamme ,. utan alla de andra skidorna äro

bladlösa, och mera fullkomligt skid- eller stöfvelformiga. Det-

ta äi' väl den hufvudsakligaste skiljaktigheten från föregående

ai't, hos hvilken flera blad sitta nedom det, som med sin ski-

da närmast omkläder löken. Allt detta torde vara en följd

af lökens finhet och stälhiing hos närvarande art, tyhir sitta fle-

i-e lökar utmed roten bredvid hvarandra, sä att de gamla visa

lemningar efter förra års stänglar bredvid den nya. Hos fö-

regående art deremot äro lökarna tjockare , och sitta mera
kedjeformigt öfver hvarandra, utan att, såsom hos närvarande,

nederst utskjuta nägi-a tydliga rottrådar, hvilket förhållande

är tydligast, då de växa så som egentligast pä dy af multnad

Splicignum , men bhr något mera närmande sig till närvai'an-

de art, dä de någon gång komma på mera djdik d}-jord. Det

kan synas som gåf\^e lökens smaUiet hos närvarande art de

yttre skidorna tillfälle att blifva fullkomligt omslutande och

derföre äfs^en bladlösa-, då deremot allt sådant färhåller sig

helt annoi'lunda hos foregående art, liksom hos M. Loeselii,

hvilka båda således utgöra liksom en annan afdelning i slägtet.

Ettbladiga närvai-ande art växer blott i sådan svart dy-

jord, som finnes uti täta alkäiT-, men är, der sådan rätt afpas-

sad local finnes, mindre granlaga om climatet såsom funnen

äfven längre norr ut än föregående art^ nämhgen allt upp i

Medelpad.
Alla arterna af slågEef synas annars hafva dkti gemensamt

att de knappt finnas alla år, utan nästan blott inider eller

strax efter särdeles torra somrar, dä sådana djupa dyaktiga stäl-

len särdeles uppvärmas eller nyss förut blifvit uppvärmda. Det
tyckes som vore våta sonu'ar i synnerhet afpassade för hög-
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ländta ställens växtei', då dei'emot totra somrar tjeiia att nr

de djupaste och kallaste kärren framlocka den egna vegetation

som der fumes, såvida nämligen som sommarens ölverdiifna

torka icke blir äfven för densamma menlig^ i livilket fall den

synes komma under nästföljande sommare. Således torde den

vilda vegetationen just beliöfva den omvexling af våta och

torra år , eller till och med de längre omskilten stigande än

till den ytterliga grad af väta än af torka, som för odlade

växters årliga fortkomst äro så menliga och derföre för deras

skull så mjxket fruktas, ehuru xitan dessa omskilten troligen

den \-ilda naturen icke, åtminstone sådan som den nu befinnes

vara, knnde bestå, till måhända ännu större skada för landet

i det hela. Utom dess synes en skiftevis uppvärming och en

deremellan lulleligen till grunden gående genomblötning vara

ett vilkor för icke allenast den mest mångåriga växtligheten i

det hela, utan äfven för hela organiska naturens bestånd.

Det kan äfven hända att i synnerhet sådana ked-

ieformigt växande lökar som den föregåendes, emellan livar

blomning fordra ett eller annat års mellantid att samla ämne

till så stora lökar som fordras till blomming, och att äfven

derföre blomningen blir så sällsynt. I alla fall förekomma

dessa arter sä sparsamt, att man knapt får nog af dem för

örtsamlingar , och således han föga blifva fråga om egentlig

nytta af dem.

Tab. är ritad i Ösferföthlancl. a. ett vanligt enbladigt stånd.

b. nedre delen af ett nästan tvåblad"gt stånd, c, en förstorad biorama.
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CAREX LOLIACEA.

Småaxen nedtill hannbärande, fåblommige, något
aflägsnade från hvarandra. Fröhusen dubbelt län-

gre än fjällen, aflångt elliptiska, trubbiga i top-
pen och äfven kanterna, från hvarandra spär-

rande.
Linn. FJ, Svec. n, 84o. -- ed. Wahlenb. n. io45.

u.ti det stora Starrslägtets samma afdebifng med den sednast

förestiillda Klapper-staiTen intager denna ett sednare rum
bland en mängd arter, som icke allenast utmärka sig med en
särdeles blekhet, utan ocksä liksom samla sig omkring den
egentligast så kallade C. cajiescens. Fi^amför alla dessa ut-

märkef sig näivaiciJiJe art uied symierligt stora frukter, som, då

de föröfrigt äro mycket trubbiga ocli utstående
,

gifvit anled-

ning, att likna den vid Lolium, i synnerhet vid det sä kallade

Jaoliimi arpense Sv. Bot. n. ögS., hvaraf artnamnet blihåt

taget. Dessa frukter synas så mycket betydligare , som alla

andra delar äro desto mera tumia och smala, så att grä-

set hörer till de finaste i slägtet.

Detta gräsets finhet och slankighet kan sjaias stå i nä-
stan samma förhällande till växningsstället , som hos sednast

beskrifne Malaxis. Liksom densamma förekommer det i

synnerhet uti täta Alkärr, dock så att det särdeles tycker om
kallkällors granskap oclx äfven fordrar bergaktigare orter, uti

hvilka det förekommer ända högt upp uti Lappmarken. Arten
går deremot mindre söderåt, så att den knappt är sedd nedom
östergöthland. Den hörer ocksä i afseende på andra riktnin-

gar, så vida man känner, nästan blott till Sverige i den be-
märkelse , som det uti Svenska Floran rättast erhåller , och är

derföre en af de Linnés arter , om livilka utländska författare

varit i största ovisshet i brist på rätta föremålet. Man hac
derföre äfven skäl, att lemna densamma rum uti Sv. Bot. förr

än många andra ansenligare , men i anseende till sin veten-
skapliga historia mindre märkvärdiga, arter; ty Sv. Bot. synes

väl först och främst efter det mest nyttiga böra upptaga i

synnerhet det, som på en gång är eget för Sverige och för dess

Linné, och hvarom man dessförutan så svårligen utom landet

far en riktig kunskap. Föröfrigt kan det icke blifva utan nå-
gon nytta, att känna landets egenheter, som förr eller sednare
och mer eller mindre fordra sitt afseende.

Ganska få arter inom Starrslägtet synas genom sin vek-
het blifva så pass ätliga för boskapen som denna ; men dess

sparsamma förekommande, härx-örande af det högst egna växt-
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'stället; äom den fordrarj gor att den tvarkeh är eller genom
någon sorts odTirg Ican blifva af särdeles betydenhet.

Tab. är ritad i Ångermanland af L, L. Lasstadius, a. ett stånd

med b. stråets afskärning , c. blommande topp och d, fruktbärande

topp. e. yngre fröhus med sitt fjäll. f. detsamma förstoradt. g.

moget fröhus. h. frö derulur. i. fröhuset; tvärt afskuret, än mer^
förstoradt.
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BOTRYCHIUM viuginicum.
Bladet fästadt vid midten af stammen, nästan utan

skaft, i det hela del ta-formigt, tväfallt pinnbla-
digtj småbladen åter pinndelta , nästan jemnbreda,

• utåt tandade, något trubbiga.

.^ Swartz Syn. Fil. p. 171. "Wahlenb. Fl. Sv, m ligS, Osmunda
virginica Linn. Spec, PI. cd. 2. p. 1679.

ll_jn vnJtt art, aoni bär liftiiiii al cii vlaa Allltiii^tilisk laildsOTt

säsöiu ensamt lilUiörande densamma, är visserligen en synner-

liffhet uti Svenska Floran och Svenska Botaniken. Längre

mot söder finner man knapt andra växter gemensamma för

båda verldsdelarna än sådana, som genom menniskoinas ge-

Inenskap i odlingar, näringar ocli handel blifvit spridda fråa

den ena till den andra. Högst upp uti norden , der längd-

graderna på jordgloben så mycket närma sig till hvarandra

och med dem också verldsdelarna, samt föröfrigt en gemen-
samhet uti fjäll-natur och arctiskt climat uppstår, der synes

äter tvertom en åtminstone delvis gemensam vegetation blif-

va allt mer och mer enhg med ursprungliga naturen. Men
emellan dessa sydligare och nordligaste trakterna eller nära sö-

der om polcirkeln, der stora skogar mest betäcka ländei-na och
blott synas kunna äga sina särskildta egentliga infödingar, der

synes också allt gemensamt blifva som sällsyntast och märk-
värdigast. En hit hörande AnipriraiisV v'»x\ upptäcktes for

många år sedan uti Grallinn svaveolens) men långt märkvär-
digare synes oss den närvarande vara. Den förra fanns åt-

minstone, och befinnes äfven i synnerhet, ehuru ej endast,

växa på den mot America vända Norska sidan om fjällen; den
närvarande dei'emot är endast upptäckt midt uti Svenska
Norrlands högsta skogstrakt. Det tycktes fordras en för des-

sa orter så inhemsk Forskare som HeiT L^estadius, för att

upptäcka en sådan stor egenhet, den der tyckes liksom upp-
sprungen ur sjelfva jorden i landets innersta gömställen , och
om hvilken man således minst kunde ana, att den skulle va-
ra gemensam med en så afsÖndrad verldsdel som America är.

Man har väl exempel pä något sådant uti en synnerlig Orchi-
disk växt {Norna boj'ealis), som synes med något dylik local

tillhöra alla nordiska verldsdelai' ; rt*en annars tyckes en sådan
gemenskap endast kunna äga rum bland mindre fullkomliga

växter, pä gränsen till hvilka också denna ormbunkelika växt
kan anses vara satt.

Den nu anmärkta gemenskapen mellan verldsdelarna kan
förekomma sä mycket märkvärdigax-e, som livar verldsdels växter
merendels äga något eget i sitt utseende. De Americanska
Ormbunkarna hafva oftast en egen fin delning eller större



665,

isammansättnlng ocH mera smidighet än framfor allt de Nord-
Europasiska. Dessa egenheter är det ocksä, som egentli-

gen skiljer närvarande art från våra gamla arter. Man skulle

väl närmast jemtbra den med J3> rutaceum Sv. Bot. t. 372.

f. 2..; men delningen hos den Americanska är så mycket större

och ordentligare parbladig samt så tidigt böljande nedifrån^

eller nästan i vidfästningen öfver midten af stammen, och

icke på det vinnitelika sättet utåt samlande sig i bredare af-

rundade flikar, att man väl ser en inre olika natiir hgga till

grmid och alldeles icke någon blott tilliallig sönderdelning af

bladet- Detta hpsfyrlcps Vina näriravanrlp art af ftolinsens fin-

het och hela växtens finare sammansättning, som är ett såbe-

stämdt och nödvändigt vilkor för den pä en gång tidigt af-

gjorda och högt drifna delbarheten; egenskaper sä väsentliga,;

att de ej tyckas böra i sådan grad tillkomma växter inom

samma naturliga slägte , om icke från en annan verldsdel j

som bifogar sin egna olikhet.

Då man gaf denna växt sitt namn, och så allmänt anta-

git det samma , misstänktes den visst icke att fiimas utom A-
ii.erica, sä mycket mindre som ingen i hela slägtet är gemen-

sam för båda verldsdelarna. Det enda ställe i Ångermanland

vid Tåsjöberget, der Herr Laesladius fann sä många exemplar

att dess natur blef rätt öfvertygande , är också det enda uti

Europa, der den hittills blifvit sedd. Det är synnerligt att i

anledning af de nu sist nämnde, från America liksom till Eu-

ropa utsträckta växterna, har man skäl att antaga en likliets-

linea, som sträcker sig från Canada öfver Kyfundland till

Scandinavien, utan att beröra mellanliggande öar. Det synes

som älskade vissa växter pä denna likhets-linea till den grad

en viss continental-beskafienhet i climat, att de icke kunna

uppkomma föx'r än de hunnit densamma, ehuru just härige-

nom de icke besatta aistånden blifva dess större och sanno-

likheten af en öfverflyttning genom frön dess mindre. Det

synes obegripligt huru stor magt de allmännare utspridda kraf-

terna hafva öfver enskildta varelser. I dessa afseende är den-

na växt ett ytterst långt drifvit exempel.

Tab. är mästerligen ritad efter naturen, a. étt medelmåttigt

stort , i Norra Ångermanland vuxet stånd, med sin frohusbärande topp»

b. ett 6mlbl|id| något förstoradt.
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POLYPODIUM MONTANUM. "^

Stambladet på ett nästan trebladigt sätt trefallt pinn-
bladigt, i det hela del ta-formigt; småbladen från

hvarandra sittande, pinnklufnaj flikarna inskurna

och tandade, nästan jemnbreda. Frovedningsskär^

men ensamna, sittande på ena sidan om fröhus^
gyttringen.

AllioH. Fl. Pedem, n. 24io. Wahlenb. Fl. Svec, n, aija.

JL/iksoin ded föregående växten kail lyfias hafvå gjorl ett

stort hopp hån vester till öster, och således medfört en främ-
mande natur , så kan äfven denna tyckas hafva utstått en lång

flyttning från söder till norr, med bibehållande af ett nästan

djdikt, för sednare trakten ovanligt, utseende. Den anmärk-
tes först på Italienska sidan af Helvetiska alperna och fick der

sitt namn, derföre att den tillhör högre bergstrakter, ehuru
just icke de egentligaste skoglösa alperna; och ungefärligen pa

samma siitt fanns den sedan afven å norra sidan om samma
bergssträckning. Derefter syntes den mot norden upphöra tills

den återfanns vid vår Lappska fjällrygg, der den väl någon
gång finnes å mera skyddade ställen på skoglösa fjällen , men
mest nedunder dem, så att man anmärkt den till betydligt af-

stånd, nämligen till Hofverberget i Jemtland och Tåsjöberget

i Ångermanland. Det synes vara eget för denna art, att, e-

hm'u den hälst håller sig nedom fjällen och äfven vid blotta

skogsberg? så aflägsnar den sig dock icke mer än tiU ett visst

afstånd af lO eller 12 mil från beständigt snöbärande fjäll.

Detta lärer vara orsaken, att den saknas på en så stor sti'äc-

ka från Sweitzer-alperna ända till granskapet af Scandinaviens

fjällai*.

De llere arter af ungefärligen samma fint sönderdelade

utseende, hvilka växa på och bredvid Sweitzer-alperna, kun-
*ia gifva oss anledning att anse sådant såsom utmäi-kande för

dessa trakter ; och då deremot på och bredvid våra fjällar de

mesta af dessa arter saknas, så kan denna mest fhit samman-
sätta af våra nordiska arter förekomma oss såsom en temligen

främmande sydlänt foi'm, som föröfrigt med sin Italienska upp-
täckares (Allionis) namn påminner om södern. Man kan tyc-

ka, att alla de antydda sydliga arterna för sin finhets skull äro

mycket ömtåliga för torka och derföre hålla sig vid snöalper-

na ; men att de mesta af dessa för den beständiga nordiska som-
marsolens skull saknas vid våra fjällar, så att blott denna när-

varande der återstår.

Med en större finhet an P. fragile äger ,- förenar dess

stamblad nederst en sådan bredd, som någon gång förekom-

mer hos P, spinulosu?n. Från båda skiljs den föröfrigt myc-
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ket med sin ii-adsraala krypande rot, nästan sompS P. jD/y-
opteris. Genom allt detta blir den icke allenast ganska åt-

stiljd, utan ^ckså den skönaste bland alla Svenska Orm-
bunkar.

Tab,, som är ritad i norra Ångermanland, har dock under grave-
ringen gått miste om en del af den ytterliga sönderdelnin^ien samt
den späda och smidiga finheten, hvilken icke utan allt /ör mycken mö-
da kunnat anbringas på en si pass stor figur.
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SAL VIA PIIATENSIS.

Blomfodret femtandadt, utstående utom de korta

blomskärmen. Blommam öfre läpp klibbig, förlängd

och skärformig. Bladen hjertlikt trevinklige, nag-

gade och något inskurne, skrynklige, särdeles

inunder hårige; de öfversta stj elkomfattande.

Linn. FL Sr. n. '&i. ed. Wahlenb. n. 3o.

D<'e kransblomige {VerticillatcB) eller Tvålappfge [Labiatce)

växterna tillhöra sä vida varmare, ehmni just icke de varma-

ste, länder, att vi af dem ej äga särdeles nianga i Svenska

Floran. Närvarande slägte är i synnerhet hemma i södern

nära Vändkretsen ; och den liär förestälda arten befinnes vara

den nordligaste deruti, som ändock blott likasom genom ett

besynnerligt liopp hunnit ända till oss. Man kunde anse den

såsom en sydlänning , hvilken gör ett midsommarsbesök i nor-

den, för att hälsa denna härstädes makalöst ljusa årstid, eller

pä- en gång njuta det ljus, som i sydligare länder är mera ut-

delad t till alla årstider.

6'ä!/p/-slägtet synes till den öfverdrifna grad vara tväläp-

pigt, att just dei-igenom oformligliet torde kunna förklaras uti

de delar, som mest skola lämpa sig efter denna beskaffenhet.

Blomfordrets tväläppighet är redan utmärkt stor, hvarigenom
underdelningen nti Naturliga Oixlningen blir otvifvelaktig ; men
ännu mångfaldigt större blir samma egenskap hos blomkronan.

Dess öfre läpp uppskjuter till en ovanlig längd och blir icke

så egentligen ihåligt hvalf-formig , ulan till och med tunn, lik

en skära eller sammantryckt frän sidorna, så att föga rum in-

uti återstår. Härutaf kan man redan sluta, att deruti knappt
kunna finnas fyra ståndare i bredd; och, då man öppnar den
således emot vanligheten framtill tillslutna öfre läppen, finner

man också endast tvänne, som dertill äro pä det besynnerliga-

ste sätt omfoi'made. De egentliga ståndare- strängarna (/ila-

iiienta) hinna föga längre än till blomkronans tudelning, der-

est man finner på deras spetsar fastade liksom vägbalancer ,'

livilkas öfre armar gå upp genom den tunna öfre blomläppen
och der bära enrummige hyllen för befröningsdoftet (j)ollen)

f

medan de nedre armai-na nästan i motsatt rigtning nedstiga

och inom en liten, under nedre läppen nedskjutande, posse för-

ena sig uti en gemensam körtel. Man finner af denna beskrif-

niiig , att nämnde vägbalancer icke kunna vara bildade af an-
nat än sjelfva ståndare-knapparna, hvilkas båda rum blifvit;

medelst den förenande väggens utdragning till en tråd, så åt-

skilda, att det ena kommit ända upp i öfre läppens topp det

andra, ehuni förvandladt till blott körtel, ända ned uti den ne-
dres hakposse. På detta makalösa sätt hafva således ståndar-

na blifvit deltagande uti tvåläppiglieten, och mera kan väl,

icke behöfyas till slagtets bestämmande.
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Ännu inom det stora ^rt/vz-slägtet finnas betydliga olikheter i an-
seende till dessa delarnas förhållande i längd. Det är tydligt, att pl

de arter der öfre läppen är kort, så blir öfre armen af slåndarnes ba-

lancer afvenså, och denna aldelning förekommer niest i de varmaste

länder samt kallades hos de gamle egentligast Salvla. Deremot, i

samma mån som öfre läppen blir längre, så tilltaga också nämnde ba-

lancers öre arm i längd, hvilket ulgjoide slägtet Sclarea, som mera
tillhör nordliga länder. Denna egenhet synes till och med hinna sin

högsta grad hos vår nordligaste art, som har balancernas öfre ända

till åtta gånger längre än den nedre och i sammanhang dermed så ma-
kalöst lång och smal öfverläpp. Derjemte bibehåller bloinfbdrets Öf-

verläpp sin tretandning i speiien, hvilken hos sydligare arter ofta på
olika sätt förloras.

Då söderns arter just icke äga de mest utmäikta blommorna, tan
detta i någon mån synas härröra deraf, att hos dessa den aelheriska

oljan deremot som ymnigast utvecklas i bladen och med densamma
sjellVa b!ad»^n samt de delflr som mera hÖra till örtståndet. Der blif-

va således dessa växter si nyttiga, att de säf;as lått namn af frälsa

{Salvia a salvando). Mot norden aftaf;er detta, men deremot blir

blomman mera synnerligen utvecklad. Detta gäller särskildt om när-

Tarande arts förändringar. I hela södra Europa till och med Tyroln

är den mera småblommig; i norra 'Jyskland utvecklar den större blom-

mor och hos oss synes den vara som mest storhlommande (som vid

iemförelse af vår figur med t. ex. Kopps Flora liatava kan skönjas), lik

dessa alpväxter, som med sin storblommiyhet ersätta mången annan brist.

På södra sidan om Östersjön är denna växt temligen ymnig, men
det synes som skulle detta vara dess rätta nordliga gräns, ty den fö-

rekommer hvarken i Danmark egentligen så kalladt ellar i Skåne eller

dylika orter. I England är den icke funnen norr om Bedfordshir, och

den synP9 således höra till de växter, hvilfcas gräns sänker sig mot

vester och deremot höjer sig eller stiger längre mot norden med Ö-

stra ändan som är vänd mot vår continent. Det blir der/öre kanske

mindre besynnerligt, att man återfinner den sedan norr om nämnde

gräns endast i det inre af Upland ])5 öfro Sverif^es största slätt vid

Upsala och der norr om ända till Wendel, Vid Upsala, Öster om
staden, är den sä sparsam att föga mer än några exemplar årli-

gen erhållas. Vid Höfjstabro har man icke funnit den sedan Celsii

tid. Deremot uti Wendel, hvarest en börjande skogaktig innesluten»

het förenar sig med slättlandsnaturen och gör solen dessmer på vissa

ställen verkande, der växer den ganska ymnigt eller tusendefallt vid

Grylby uti flere hagar, och vid K.arby ehuru der sparsammare. Den

håller sig uti humlegårdar (likväl utom humlan), uti kallhagar framför

ladväggar, men allt på södra sluttningarna af den sandås, hvilken ge-

nomstryker landet. Der får den grenig stjelk och flere mer än fots

långa piäktigt himmelsblå blom-ax, ju större dess ljusare och klarare till

färeen , så Ivsande att hela gräsmarken synes öfverdragen af er> bla

färg , som från landsvägen tilldrager sig uppmärksamheten mycket mer

än af någon annan blomma. I mindre frodigt tillstånd falla blommor-

na mera i violett, af hvilken färgs utveckling i naturen verkligen den

skönaste azur uppstår. I södra Europa synes blommans färg draga till

och med i rödt. Den blommar på nämnde ställen i Upland under sjelfva

midsommaren, då den i sydligare orter kommer sednare eller i Juli.

Tab. är ritad vid Upsala; men med så stora blommor, som på da

greniga stånden i Wendel. a. ett mindre stånd , på hv.ys öfre del

äfven"hårigheten är något betecknad, men på blommorna i synnerhet

Öfre läppen har man icke kunnat utsätta den fina körtelbärande hårig-

heten, b. blomfoder med pistill och en del af nedre läppen, hvarpå

ståndaresträugarna äro fastade, som uppbära de tvänne ba/ancerna. c.

dessa ståndare-stiängar med sina balancer särskildt. d. nedra ändan

af ena balancen. e. ståndarne nr en outvecklad blomfna uppskuren i

öfre läppen, så att man uppifrån och framifrån ser, huru tomma upp-

sprungna hölsorna eller nedra befrufctningsstofts-rummen äro med hör-

not förenade uti en gemensam körtel.
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AGROSTIS RUBRA.

Blomkronans inre skal hälften mindre; det yttre nerl-

orn midten försedt med borst. Blomfoderskalen

lancetformige. Vippan nedtill bredt pyramidfor-

mig, nästan slät; smågrenarne från hyarandra

spärrande. Skidhinnan (ligula) afkortad.

Linn. Fl. Sv. n. C4. ed. Wahlenb. n. 77.

Olägtet Agroatis (Hvcn) innefattar ifll den grad de finaste

gräsen, att Linné nästan misströstade både om slägtets 110-

gare begränsande ocli arternas säkrare skiljande. ilvad det

förra vikommer knnna vi nu lemna detsamma (liälst närva-

rande art till sitt slägte är minst tvifvelaktig) och blott liafva

afseende på det sednare, som af deiTsamma i högsta grad på-

kallas. Linné tog här såsom annorstädes gerna den tydligaste

delen till aldelnings- märke, och indelte således arterna inom
slägtet AgroUis i dem, som halva borst, och dem, som skul-

le vara förutan detsamma. Men detta skiljemäike, såsom här

mer än annorstädes föränderligt, gaf sedan anledning till myc-
ken förvillelse och bragte den här i fråga varande arten i

granskapet med deju , som den minst tillhörer.

Det var således en verkligen betydande upptäckt, då man
fann, att de egentligaste arterna af ^^/-oäj^/ä, eller de som ut-

göra slägtets största och medlersta del, skilja sig uti tväime af-

delningar näml. dem, som hafva blott enskalig blomkrona och
uti dem som äga två blomskaL Man trodde straxt , att detta

skulle göra slägtets delande uödvändigt och kallade de fön-a

1riohodlum\ men då det inre blomskalets felande icke är ab-

solut, utan detsamma synes fast mer vara blott upplöst eller

sönderdeladt till en fin hårpensel, som så lätt öfveigår i ett

litet inre blomskal och föröfrigt allt detta blir svårt alt i hast

urskilja; så finner man detta slägtets söndeidelande för myc-
ket stridandet mot den Linnajiska grundsatsen, att slägterna bö-
ra lätt och jned blotta ögonen kunna åtskiljas. Detta oaktadt

vill man gerna begagna riämnde upptäckt till slägtets under-
delande , så mycket mera som detta understödjes a£ yttre de-
lar, sättet att växa, nj^ttan m. m. Man lianer nämligen, att

den första nämnda underdelningen, med blott ett kronskal,

också har fina nästan borsllika rotskotts blad eller dylika e-

gentliga rotblad , att stiået i sammanhang häx-med nästan al-

drig blir knlliggande åtminstone aldrig rotslående ^ och att så-

ledes dessa grässlagcn blifva mindre tjenliga till betning om
icke för får och i syimerhet getter. Kanske är det också der-

före som hufvudarten blifvit kallad Hund- h ven, hvilket

namn alla afdeiningens arter i någon mån synas förtjena. —
Deremot den andra underdelningen i slägtet, hvilken har tvä

kionskal, elduru det inre äi- hälften mindre eller ännu obetyd-
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ligarf!, äger också breda rotskottsblad, livilka således desto

lättare ötVergä i stjelkblad, hvarl öre också dessa rotskott lätta-

re lörvandlas i strån och stråen blifva kulliggande samt rot-

slående, så alt hela afdehringen kunde kallas stolonifera, ehu-

ru detta namn egentligast tillkommer den art, som i högsta

grad har denna egenskap. Till följe häraf blir denna afdel-

uings arter utal' ojemförligt större betydenhet för boskapen i

synnerhet såsom bete.

Till denna sednare afdelningen hörer det här föreställda

gräset, ehm'u man verkligen icke kunnat förmoda det i an-

seende till brist på ki-ingliggande ,rotskott och den fullkomliga

närvaron af borst i hela blomvippan. Detta är också orsa-

ken, hvarföre Linnés A. ruhra blifvit så tvifvelaktig , men då

man vid Lappska elfstränderna jemför detta här aftecknade

i;räs med beskrifiiiiigen i Lappska Floran , så synes all tvekan

försvinna. Det tyckes underligt, att detsamma i högsta nor-

den blifver ."-um mest borstbärande och derföre äfven som

mest rödt samt framför alla andra förtjenande Linnés gifna

namn; emedlerlid kan visst detta förklaras för en följd dels

af sommarsolens beständiga närvaro dels af det mindre fre-

dandet i rotskott, som det kalla fjällvattnet förorsakar. Man
kan från detta, gräsets egentligaste, hemvist följa det till våra

kalla skogskärr, der det i synnerhet efter utdikning och sko-

gens större aflägsnande frodas i rotskott och kulliggande strå

med förlorande af borsten så som den är föreställd på Sv. B.

t. 58 1. Mera underligt kan det synas, att man har allt skäl

antaga såsom en förändring häraf den lilla form, som finnes

allmänt på Uplands slätters sandåsar och klippor, och hvilken

blir så rak samt kort äfven till blomningen, att Linné tog den

för en egen art under namn af A. pumila. Men då vi be-

sinne, att på dessa slättlands ryggar också finnas sjelfva Lapp-

ska fjällarnas mossar, så kan allt detta förvandlas från en be-

synnerlighet till en skön öfverenstämmelse.

Man har trott sig här böra gifva en figur på denna artens

ursprungliga Linnaeiska form, ehuru en annan figur på den-

mera vanliga formen [A. vidgaris) förut är lemnad. Dessa ba-

da kunna äffen tjena, att gifva något begrepp om, huru myc-

ket ^dssa aiter kunna förändra sig , så att man svårhgen af en

enda figur , den må vara huru som hälst vald , kan fa något

begrepp om deras olika tillstånd. Den här gifna figuren är

gjord efter ett öfverblommadt stånd, som väl visar blomvipps-

grenarnas utspärrning, men icke så väl huru smågrenarne un-

der blomningen spärra från hvarandra. Derföre synes ocksä

icke på fig. c. den inre kronvalveln , som efter blomningen in-

drages inom det yttre skalet.

FJg. är på nu nämnda sätt väl rhad af Herr LaestadJus i PlteS

Lappmark, b. gren af vippan, förstorad, c. blomkronskal med borst.
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GALIUM SVAVEOLENS.
Bladen sex i hvar krans, aflångt lancetformige , uJ-;

dade . något hårkantade. Stjelken nedliggande , li-

tet hårig. Blomskaften längre än bladen , mest
treblomige. Från med krokformige hår samt af
blomkronans storlek»

.Wahlenb. FL Lapp. n. Sii. Sv. n. 177."

Utti det med talrika arter hos oss försedda slägtet Galium
(eller egentligaste Madra) har Sv. B. redaii gifvit exempel

af de fleste afdelningar. ViG,n närvarande arten hörer väl icke

till de aldrasista i slägtet, lx^^lka utmärka sig med särdeles

stora och uppblåsta frön, (hvilka med sin liflighet liksom er-

sätta den blott årliga rotens förgänglighet); vslqw den har sin

plats näst framför dessa artei-, och öfverensstämmer med dem
uti att hafva fröen betäckta med en längre hårighet, som slu-

tas med hakar eller krökta spetsar, hvarigenom äfven den i

någon män blu* till ett Snärj-gräs. I dessa sednare afseen-

den kommer denna art närmast en annan för Svenska Floraii

ännu mera, men annars i det hela mindre, ny art [G, rotiin-

difolium) , från hvilken den dock med sina sex blad och dessa

blads form m. m. lätt skiljes. Aldi-amest utmärker sig närva-

rande art med sin angenäma lukt, hvilken dock liksom hos

den närslägtade Mysk-Madran, Aspei^ula 06^o/-a/a, blir märk-
lig först under vissnandet eller börjande torkning och således

af denna arts första upptäckare blifvit obemärkt. T anledning

af denna så utmärkta och i liela slagcet Galium annars icke

veterligen förekommande egenskap har arten också falt sitt

namn, hvilket man trott sig icke kunna annat än bibehålla,

ehuru det synes fullt afgjort, alt det är samma art, som förut

blifvit upptäckt i Norra Arnerica och kallad än G. trijlorunh

än G. pensylvanicuni. Af båda dessa har man haft lillfalle

aLt undersöka verkligen säkra original-exemplar, som företedt

i allt äfven i anseende till vällukten fullkomlig likhet med våra.

Sedan man således fullgjort den första pligten , alt väl

skilja allt hvad skiljas bör; så torde man få öfvergå till andra

sammanställningar (eller combinalionei-). Redau' under N. 665.

har man framställt de geograpbiska betraktelser, som denna
och andra växters förekommande både i America, Grönland

och Scandinavien kan föranleda. JNågra andra hemtade mera
Irån Naturalhistorien torde här kunna tilläggas. Det är en af-

gjord sak, att skillnaden mellan slägtet Galium och Asperula,

bestående i korUre och längre blomkrona, är så liten, att ar-

ter vandrat från det ena till det andra slägtet. Ehuru näi-

varande art efter Natural-hisloriska kännetecken är ett olvif-

velaktigt Galium, så låter den derföre väl sammanlikna sig

med Asperula odorota. Emedan denna sistnämnde upphör att
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växa mot norden förr än vårt Galium vidtager och i allmän-

het Asperulce synas vara sydhgare former, som i högsta nor-

den lörbytas med Galia, — så torde man kunna tänka sig

närvarande G. suaueolens såsom ett nordligt utskott af eller

bihang till A. odorata. Men dä man nn icke vet, att någon

otviivelaktig Asperiila förekommer i America, så skidle deraf

följa att denna välluktande Galium har sitt egentligaste hem-
vist eller förvandlskap från Europa och derifrån synes vara

utsträckt till Norra Amei-ica, tvärscmot det antagna förhållan-

det med Botrychium virginicum. Vi se också på vårt här fö-

reställda Galium icke annat än en Europasisk physiognomi

samt Europa3iska egenskaper (då deremot B. firginicum, befunnits

derutinnan mera Americansk) , hvilka desto mer torde förtjena,

att i det Iöi'st i Europa gifna namnet uttiyckas. Af alltsammans

blifva vi benägna till den slutsatsen, att B. virginici före-

kommande hos oss bevisar till nägon del det Americanska cli-

matets utsträckning till vår nord, men att deremot Galium
suaueolens blott mera tillfälligt synes hafva öfverkommit från

nordligaste Europa till America med de hafssti-ömmar, som vi

veta från siberiska hafvet stiyka förbi Nordcap och sedan mest

rikta sig åt Americanska sidan, der de nedlägga sin di"ifved m.m.

Denna således rätt märkvärdiga ört är som mest funnen

i de djupa under fjällen på Norrska sidan varande dalarna,

der den troligen är allmännare än man hittills ansett den va-

ra. Sedan är den också upptäckt i de djupa dalarna vid

Non-lands största flod, Angermanån, när-a Sollefteå, t. ex. i den

så kallade Djupdalen. Båda ställena torde man få anse såsom

särdeles passande, att hysa sista ulkastningarna af sydhgare

växter, hvarom mera nrider följande numer.

Att denna växt med sin vällukt kan ersätta Asperula

odorata, är väl ingen tvifvel, i fall mau annars vill nöja sig

med så lindi-iga medel i Läkarekonsten. Men om menniskan

såsom läkemedel försmår sådant, så kan det likväl ingå i na-

turens afsigter att lifva och muntra andra djur, samt således

blifva af mycken betydenhet på sitt ställe. Sådana betraktel-

ser kunna väl ingå uti de friare åsigter, som egna nati^rforsk-

ningen i allmänhet och betraktelsen af Fäderneslandets natur i

synnerhet.

Tab. tecknades vid Salten i Norrsta Nordland af Herr Laesfadius.

a. medelmättigt stort stånd, skuret i tvänne delar, men som icke o-

gentligen kunnat föreställas sisora kuUigpande. b. blomma, sedd frSn

sidan. c. densamn», ofvanifrSn. d. frukt med sina krokformige h§r,

mycket förstorad.
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TAMARIX GERMANICA.
Blommorne med tie ståndare, som vid basen äro sam-

manväxta, j^xen sittande i toppen, ensamna.
Blomskärmen längre än skaften. Bladen jemnbredt
lancetformige, utan skaft.

Linn.Syst. Veg. ed. Roem.6. p.673. Faun. Svec. App p.SSy. Wahlenb.
Fl. Sv. n. 339. och s. io33. Murray App Mo(J. ed. 2. Tom. a. p.

117. Graumiill. Med. Bot. 2. p. 27. Ilornera. Dansk. Plant. ed.

3. p. 347. Retzii FJ. Oec. p. -jw.

D.'et toi*de knapt finnas någon annan växt ocli i synnerhet busk-

art i det kalla Nori-Jand, hvilkens förvandla måste sökas i den
hetaste af alla verldsdelar, Africa. Piedan Linné anmärkte, att,

om man icke kände Africas Reauiuiiria, skulle man icke ana

att Tainarix borde i anseende till naturlig forvandtskap stäl-

las bredvid eller efter de Sacculenta växterna, som ym-
nigast och mest tillhöra samma verldsdel. Nägre forskare

hafva väl åter satt i fråga oni hos de mångfaldiga Saccu^

lenla växterna Tamarix skulle komma bland Aizoidece och ic-

ke snarare närma sig till Portulacece , andre t. ex. Murray
hafva fört den till Bicornes ; men emedlertid synes den a£

Linné angifna slägtskapen vara i det hela sannolikast. Att in-

gå XI ti grundei-na för dessa satser, skulle föra oss på ett för Sv.

B. allt lör främmande fält. Vi torde således få nöja oss med,

att gifva en så noggran beskrifiiing på Tamarix, som rummet
och afsigten medgifver. Blomfodi-et är femdelt, qvarsittande

(och grönt), slutligen merendels kortare än ki'onbladen, hvilka

äro fem, mera färgade (rosenröda) och trubbige. Ständare-

sUängarne äro hos vår art så sammanväxta , att den egentli-

gen derefter skulle höra till Monadelphien , och tillika äro

knapparna tio till antalet, hvarom mera nedanföre. Fruktäm-

net slutas med en topp, som frän början synes betäckt med
ett tredelt märke, hvilket väl under torkningen tyckes blifva odelt

(såsom det på Tabellen föreställes), men emedan fröhusskalen snart

skilja sig åt i spetsen, så hårväxten desto vissare blifvlt förd till

de treqvinnade. Fröhusets skal låta tidigt se det fina fjun, sonx

medelst en fin sträng nppliöjes öfver fröen, (hvilket fjun deremot

på Reaumuria sitter under fröen och utgör största olikheten).

Fröfästet är midt på skalens inre sida, och har det ganska egna,

att lossna från sin nedre vidfästning och derigenom befordra

fröens utträngande. Denna fröens och frölästets beskaffenhet

skiljer Tamarix mest från alla andra växter. FÖröfrigt är blom-
ningen axformig och sjelfva busken till utseende mycket Cy-
presslik; likväl hafva bladen en så puncterad yta, som synes

tyda på den blåsighet, hvilken tillhör Africas crystall- eller is-

växter eller rättast Reaumuria.
Slägtets fleste arter synas tillhöra Africas granskap i syn-

nerhet vid Medelhafvet, der blommorna ordentligast äga fein

ståndare. Men liksom flere i torraste södern uppkomna slag-
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ten synes detsamma mot norden fä mera utvecklad blomning,

som utmärker sig särdeles med en sammanhängande ståndare-

krans och lo knappar derpä. Det är i denna tydhgare form,

som slägtet blifvit mest undei'sökt och särdeles till Iröens be-

skaffenhet beskrifvet.

Den såkallade Tyska Tamarisken synes egentligast

tillhöra Tyska sidan af de Helvetiske alperne, der den är all-

männast uti och vid de vildaste, som vill enligt dervarande

språkbruk säga de nedför bergsidorna häftigast löpande eller

liksom mest rasande bäckarna. Med dei^as vatten tyckes den

åtfölja Rhenfloden mot norden och således slntligen äfven upp-

stiga i Södra Norriges dalar, frän hvilka den kan synas hafva

kommit öfver på Svenska sidan till värt egentligaste Norrland.

M en dä den i Svv-eitz är rätt allmän vid de fleste smärre bäc-

kar, så synes den i Norrland endast hålla sig vid de största

flodernas starkaste och mest rasande forssarna, liksom visade

den derigenom än mera hunidant dess egentligaste element är.

Det är också just i dessa forsarna, som denna sydlän ta växt

blir mest skyddad för all frostens åverkan genom vattnets rö-

relse, hvilken aflägsnar all köld så väl i luften som joi"deii och

under strängaste vintern bildar ishvalf, så skyddande som nå-

gra drilhusfÖnster. Vid ännu' nogare betraktande finnas fors-

sarna icke blott pä detta sätt mot kölden förvarande, utan de

mildra också med sitt kringstänkande och på längre alstånd

liksom kringdunstande kyliga vatten den öfvermättan starka

sommarhettan, och åstadkomma således i det hela en mera jemn

tempei-atur hela året omkring, hvilken södra regioners bergs-

växter aldramest fordra och som konsten hos oss i norden

aldraminst kan åstadkomma. Det blir då icke underligt, att

denna buske liksom uppsöker NoiTlands vildaste forsar och

försmår alla omplantei-ingar till våra trägårdar. Man ser uti allt

detta konstens litenhet och inskränkning i jemförelse med natu-

rens stora A'"erkningar och många utvägar till frambringande af

sina olika alster. — Det kan nu synas vara af alla dessa skäl

som Tyska Tamarisken finnes ymnigast vid Sollefteå och ända

upp mot Ed uti den stora Angeinianelfven. Deremot tyckes den

finna sig mindre belåten med Indalselfven, som vidFaxön begrafvit

densamma i sitt slam, så att den na återstår blott vid Forss.

På förstnämnde ställe lärer busken knappt blifva så stor, att den
kan afpifva spasserkappar. Om bunkens Medicinska kraft har man in-

jjen inbemsk erfarenhet, men det är troligt, att den med sitt pS en

pang beska och sammandragande ämne icke är alldeles olik Chinan. I

Norrige skall den läggas på dricka i stallet för Humla; ä'^ven nyttjas

afkoket mot Skabb. Uti garfverierna skall den kunna användas; men
emedan ylle betadt i jernvitriol antager i snppan af färska busken en
vacker svarvbrun färg och silke en ljus rödbrun , så synes det garf-

vandc ämnet vara af lindrigt slnc
Tab. ritad vid Sollefteå i Ångermanland af Herr Lsestndius. a. en

del af buskstammen b. blomlopp. c. blomma, öppnad, så att stån-

darne synas omgifna af 5 kronblad och lika många foderblad; allt nå-
got förstoradt. d. en topp med fröhus, af hvilka de 3 nedersta äio

uppspruckna , visande (röens fjiin. e. nedersta delen af elt fröhus, «å

afskuret att de 5 fröfästena synas ännu fastsittande vid skalens mjdt.

f, fröhus-skal med fröfästet lossnadt från basen. g. frö med fjun. h.

en smågrens bladiga topp. i. blad fastadt vid smågrenen.
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ANTHERICUM ramosum. .

Släden jemnbredt afsmalnande. Stängeln med grenig
blomning eller vippa. Blomkronan platt utspär-
rande 5 kortare än pistillen.

Linn. FJ. Sv, n. 289. ed. Wahlenb, n. SSg.

Oedan Å^n egentliga Sand-Liljan {Antherlcum LiUago)
blef gifven i öv. B. t. 4o3. sådan som den allmänt förekom-
mer odlad i trägårdarna, liar den vildtväxande lillräckligen
blifvit återfnnncn pa östra sidan af Skåne, der också en ny
ritning deraf blifvit gjord , ehuru man haft betänkande vid att
använda den i Sv. B. åtminstone så länge som så mänga an-
dra växter alldeles återstå. Emedlertid torde man få tillkän-
nagifva, att det afritade bladet på nämnde tabel är i enlig-'
het med den odlade växten allt för groft eller nära halftum-
bredt, och att deremot emellan den vildt växande Sandliljans
och den här gifna artens blad i vilda tillståndet är till bredd och
storlek föga skillnad. Huruvida den nämnde odlade växten är
en artförändring irån sydligare länder eller om vår vilda Sand-
lilja i trägårdarne får lika breda blad, måste vi lenina oaf-
gjordt; men det är åtminstone visst, att A. ramosum icke ge-
nom odling blir mera bredbladig, utan alltid har endast hälf-
ten så breda blad som den odlade A. LiUago. Föröfrigt lar
man anmärka, att uti trägårdarna förekommer ibland en på
visst sätt grenig arlföränclring af den odlade Sand-Liljan,
6om då har grenarna utgående längre ned på stängeln eller
närmare roten liksom mera närmande till flere stänglar; och
denna bör icke förblandas med närvarande art, som knappt
förekommer odlad, om icke införd uti någon Botanisk trägård.
Vanan vid den odlade greniga förändringen af A. LiUago sy-
nes hafva förledt sjelfva Linné, att i Skånska Resan taga miste
och s. 257. iippgifva A. ramosum vid Wiks fiskeläger, der
verkligen ingen annan än A. LiUago fmnes. Detta har äl-
ven bidragit att man trott A. LiUago x Skåne vara rarare an
den verkligen är.

Då således ingen bestämd skiljaktighet ligger xiti bladfor-
men och icke heller i blotta grenigheten , sä bör man gifva
akt på ett hos närvarande art grenigheten börjar högre upp,
så att en mera paniculerad blomning uppstår, hvarmed också
förenas endast hälften så stora blommor, hvilkas yttre kron-
blad äro i alla afseenden mindre, merendels femnervige, och de
inre mera oyalformige, nära medellinien blott trenervige (dä
alla deremot pä A. LiUago äro nästan hka stora och mera
}embredt aflånga samt lika distinct trenervige). Uti dessa blom-
mor bhr 1 synnerhet pistillen jemförelsevis med kronbladen
Jangre. A(t densamma omsider nedböjes anse vi såsom gemen-
«amt för både arterue. Slutligen får den greniga arten i sam-
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manliang med sina mindre blommor också hälften mindre fiö-

lius knappt större än pepparkorn, af mera klotrund form med
en liten spets, då de hos ^. JLiliago hafva den storlek ock

ägglika skapnad, som på tabellen 4o3 är föreställd. Det är

just de särdeles i vilda tillståndet så utmärkt större och färre

blommorna närmare topjien pä den utmärkt smala och veka

stängeln, som ger A. hiliago sitt särdeles liljelika utseende,

livaremot den riktigt greniga arten har en mera stadig och van-

lig örts ställning.

Dessa tvenne nu jemförda arter hafva också sin något oli-

ka A^äxningsort. Den greniga eller mindre arten förekommer
ensam på Gottlands och Ölands öfvergnngskalk och kunde så-

ledes kallas Kalk-Lilja-, då deremot Sand-Liljan egentligen

tillhör den sandigaste östra hafs-vallen af Skåne, som oita är

iniderbäddad af mera kritaktig bildning. Vid inre kanten af

denna Skånska region synes den gi'eniga åter blifva ymnigare,

der äfven underlag af öfvergångskalk icke alldeles saknas.

Ännu längre mot vester hnnes samma art ensamt på Jonsknu-

den vid Kongsberg i Non^ige , hvilken med stor torrhet före-

nar någon yngre bildning. Deremot fela båda arterna ä

alla Britanniska öarna, hvilka visst icke sakna samma bergs-

bildning, men äga så stor fuktighet i luftkretsen, att deras u-

teblifvande deraf synes föroi-sakad. Detta förekommer så myc-
ket vissare som de äro rätt allmänna på Europas egentliga

continent, der på Alperna A. Liliago högst uppstiger, som det

kan synas lör att njuta den friare liksom slättlandssol, som

der lierrskar.

I anseende till blomningstiden synes den rätta Sand-Liljan

A^ara något tidigare, men i synnerhet snarare öfverblommande

,

än den med sina flere grenar småningom sig utvecklande A.

ramosiini. Båda hafva förekommit mig såsom tidigare på den

toira och magra vilda marken än i odlade tillståndet; i synner-

het blir A. ramosum genom längre odling i tung och fet trä-

gårdsjord mycket sednare. Således upptaga de såsom llei'e lil-

jeväxter utan bestämd lök-rot den mera framlidne sommaren

från solslåndet till sädesskörden, då vårens egentliga Lökväx-

ter redan gömt sig i jorden och de färre arter som tillhöra hö-

sten ännu på långt när icke hunnit visa sig. De nu ifrågavaran-

de Liljelika arterna intaga alltså sin egna plats såsom prydnader.

Deras smala, men ändock icke krypande, rot försedd med endast

sparsamt utgående gröfre rottrådar synes just egnad för att gifva blomning

under den torraste årstiden och i den torraste jordmån. Deremot
kan denna roibildinng icke loTva någon sådan egentlig nytta, som
mera Lökartade växter, ulan man vet blott alt deras blad ätas i syn-

rerhet af får och äfven nåsot af getter, hvilka båda dinrslag dels fordra

sådana vnxter, som tillhöra de torraste marker, dels bäst fördraga dem,

som må hända icke sakna all lökaktig skärpa.

Tab. är tecknad vid Degcherga i Skåne vid midsommarstiden efter

ett stånd, som då började att blomma, hvarföre äfven frukten kommit
alt saknas. Att ofvannämnde blommornas nervatnr icke ar antydd |iå

figuren, kan löga anses för någon brist; ty den är ganska omärklig på
friska kronblad och blir först efter torkningfn lätt att iakttaga, hvil-

ket så väl med blommor i allmänhet som blad är händelsen.
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LYCHNIS ViscARiA.
Tjär-Öi't. Beckblomster. Fliigfanga.

Kronbladen oordentligt naggade. Blomjodren klubb-

formige, sittande nästan i en klase. Skärmen i kan-

ten finullige, sittande uppom limmige leder. Bla-z

den jemnbredt spadlike, glatta.

Linn. Fl. Sv. n, 4of). ed. Wahlenb. n. 5i3,

uti de mest naturliga och concenti-erade samt clerföre lättast

kända Ordningarna blifva deremot slägterna ganska nära bvar-

andra stående och derföre desto svårare att skilja. Några så-

dana Ordningar hafva ännu slägterna så naturliga, att man med
framgång söker utforska dem, t. ex. OrchidecB ; andra dere-

mot antaga inom sig en mera obeständig (vag) natur, hvilket

i synnerhet är händelsen med de Nejlikartade växterna

[Caryophyllece), till hvilka närvarande slägte hörer. Man måste

derföre här nöja sig med pistillernas antal till slägternas skil-

jande; ett kännetecken, som på många andra ställen är af

ganska liten betydenhet, men här enligt alla örtkännares syn-

nerligen öfverensstämmande omdöme är det säkraste. Särde-

les gäller detta om de egentligaste Nejhke- artade växterna,

(sedan man från dem undantager de så kallade Alsinacece). Såle-

des skiljes slägtet Lychnis från de mesta andra med sina fem
pistiller, hvilka också äro sä mycket beständigare som de stå i

nödvändigt samband med fröhnsets delning. Man har då blott

att jemföra detsamma med jigrostemina Sv. Bot. n. 488., ett

Blägte , som enligt Linné skiljes med ett tjockt läderaktigt blom-
foder utgående i betydligare och mera bladlika flikar, då deremot
Lychnis har ett mera tunnt hinaktigt och upptill blott korrt-

tandadt blomfoder. Denna skiljaktighet halva väl de fleste

nyare författare med afseende på mänga utländska arter funnit

så ohaltbar, att de förenat u4grostemma m^iå LycJmis , och se-

dan underdelat det således förstorade slägtet i dess flere un-
derdelningar enligt helt andra grunder •, men vi kunna här

»åsom annorstädes nöja oss med det Linna^iska såsom alltid

lättast ledande åtminstone till de inhemska arternas kännedom,
och våga icke alt hafva mycket alsecnde på alla utländska

växter, som skulle leda till en vidlyftighet, hvilken för de me-
sta hos oss blefve mera besvärande än båtande eller förnöjande.

Det således skiljda slägtet Lychnis är icke särdeles ctort,

och man kan derföre till arternas igenkännande hufvudsakh-
gast hafva afseende på kronbladens större eller mindi-e delning.

Hos alla de andra svenska arterna äro kronbladen antingen.

fyi- eller två-klufna, så att närvarande art ensam återstår ined

nästan hela eller blott obestämt iirnupna, mestadels endast o-

jemnt naggade kronblad. Derjemte utmäxker sig denna art
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med ett nästan femmmmigt fröhus; och det har derföre fun-

nits Författare, som upphöjt densamma till eget slägte under

namn af Viscaria vulgaris., andre hafva åtminstone gjort en

egen afdehiing deraf. ' Likval är den eii så nära anförvant till

]_,. alpina , som icke har något af dessa kännetecken, att man
blir irestad att anse den sednare som en afmagrad Ijällen till-

liörande form deraf. Detta synes visa huru vissa käimetecken,

som på en del ställen i Växtriket föi'slä till hela Ordningars

skiljande, på andra ställen icke en gång duga till goda af-

delningar inom ett slägte. Vid närmare betraktande finner man
också att femrummigheten hos nu ifrågavarande växts fröhus

är sä litet verklig, att skiljeväggarna utgöras endast af inåt

upphöjda väggarnas mellanribbor , som aldrig sammanhänga
med det midt uti varande likafullt fria fröfästet. Det kommer
således au på att icke af sådana mera skenbart än verkligen

vigtiga skiljaktigheter låta leda sig från det verkligen naturli-

ga. Härutinnan var Linné högst mästerlig.

En synnei'lig egenhet, som i högsta grad förekommer hos

arter af slägtet Lychnis, men som deremot befinnes mycket
främmande för slägtet Agrostemma., äfvensom för andre större

Nejlikväxter, är att blommorna ibland blifva af en, ehuru otyd-

lig, tvåbyggare natur. Förutan de med längre ståndare försed-

da stånden, som äi-o de vanligaste, finnas, åtminstone vid Up-
sala, tydligen skiljda honstånd, som hafva flere gånger längre

pistiller, men korta fruktbärare och blomfoder, kortare, ble-

kare och mera m^nupna kronblad, hvarom tabellen med dess

löi'klaring må jemföras.

Artens vetenskapliga äfvensom Svenska namn härrör af den syn-

rerli;^a klibbighet, som stjelken nedom de öfro lederna eller der den är

som smalast, ulsvettar. Denna klibbighets obetydliga mängd miste göra

chemiska undersökningen deraf ganska svår. Man ser blott att den är

olöslig i vatten orh nästan lika mycket i Alkohol. Den synes närmast

komma öfverens med den klibbighet, som finnes på poppelknopparna.

Under densamma är det gröna åtminstone mycket blekare, men huru-
vida detta häirör af detsammas utsvettning heller af ljusets mindre
tillträde är svårare att säga. Ythinnans organiska bildning, snm på bla-

den är teraligen tydlig med sina utdunstningsporer, blir på stjelken

så fin och synes under klibbigheten så likadan som bredvid densam-
ma, att häraf föga upplysning kunnat vinnas.

Tjärörten växer som ymnigast på ängsbackar uti släta landsorter

från Skåne till nedersta delen af Verrnland. Längre norr åt såsom i

Vestmanlands bergslag och Dalarna håller den sig endast pS slörre

sandiga dalslätter utmed de största vattendraf;en. Vid Bottenhnfvet

finnes den här och der mindre ymnigt ända till Sollefteå i Angermanlnnd.

Den skall ätas gerna af får, något af getter och hästar, men allueles

icke af hornboskapen, hvllket allt synes beg-ipligt af grundsatser, som
till en liten del under föregående numer blifvit antydda.

Tab. är ritad vid Upsala. Hufvndfiguren a. föresiäller ett måttligt

stort stånd med riktigt tvåkönade blommor, så att ståndanie äro län-

gre än pistillerne. b. en sådan blomma, söndertagen, meti blott tvänno

qvarsittande ståndare och ett kronblad, c, dess fruktämne särskildt

och förstoradt lör att i synnerhet bättre låta se det långa fäsiets skaft.

—

d. en honblomma, blekare till lärgen, med kortare blomfoder, blom-

blad och i synnerhet ståndare, men med desto längre pistiller, e.den-

»amma söndertagen liksom b. af förra sorten, f. dess fruktämne till

jemförelse med c. af förra förändringen.





673.

^«. <,/ ^.



673.

RANUNCULUS hederaceus.
FrSn tvärtöfver skrynklige. Fröfästet glatt (utaa

hår). Stjelken krypande (rotslående) , trådlik. Bla.

den nästan njurfornnge, trubbigt femflikige. Blom-

fodret nästan lika långt med de aflånga kronbla-

den. Ständarne knappt flere än tie.

Linn. Sp. Pl. ed. Willden. 2. p. i33i. Wahlenb. Fl. Sn n. 627.

u.'ti det stora Ranunkelslägtet , som flere gånger blifvit om-
talt i Sv. Bot. , utgör denna och en annan likaledes i vattnet

alldeles flytande art en egen afdelning eller snarare ett bi-

hang, som kännes med skrynkliga frön och med en blottad

glandel-öppning vid kronbladens klo (utan någon fjällforraig

betäckning).

Den allmännaste af dessa arter {Ranunculus aquatilts) ar

liksom många andra i vatten ofta förekommande växter sä

måiigformig , att man måste tveka att framställa den uti ett

sådant verk som Sv. Bot., der ingen af de allmännaste for-

merna borde fela, m^n så fa finna tillräckligt utrymme. E-
medlertid barman, för att något begränsa densamma, velat lå-

ta denna sällsyntare arten gå förut,, hvilken i alla afseeuden

lättare låter bestämma sig. Den finnes nästan endast i sådana

källrännilar, som äro nära hafsstranden och således ofta blifva

delaktiga af den sälta eller fetma , som tillhör densamma. I

sammanhang härmed synes den hafva fått de små blommor
med knappt mer än tie ståndare och den glatthet till och med
på fröfästet, som bäst skiljer den från allmännaste Vatten-Ra-

nunkeln. Men ehuru ståndarnes antal således förringas och

kronbladens storlek aftager, så lider dock denne arten ingen

förminskning till hvarken kronbladens eller blomfoderbladens

antal, såsom händer med några gulblomige för vatten mindre
tålige artei'. Derjämte hafva bladen på denne art en mera be-

stämd Murgrönslik form, hvilken tilhka med den ofta rot-

slående stjelken gifvit anledning till artnamnet. Sjelfva bla-

den äro äfven något tjockare eller saftigare liksom beständigt

grönskande, och på öfre sidan märkta med en mör^kare oftast

femstrålig stjerna, som saknas på den andre. I det hela är

växten mycket mindre, oftast ganska oansenlig, hvilket också

bidragit att den blifvit så sent bekant såsom svensk. Linné
hade dessutom icke sjelf besökt den landsort, som i synner-
het framalstrar densamma.

Bredvid hafvet finnes den såsom sagt ymnigast uti det så

nakna Halland, särdeles söder om Halmstad; äfven något uti

tillgränsande delen af Skåne; rti^n föröfrigt endast vid Wisby
gamla hamn (hvilket synes vara ett undantag, så mycket mera
som den der är mycket liten och icke finnes vid Tysklands
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stränder på något ställe). Hvad det är for naturliga omsläii-

digheter, som förenar den sa företrädesvis med de nämnde
vestliga hafstrakter, är väl svårt att noga bestämma-, men den
nakna utsättning för ett vesler ifrån stormande liaf, synes va-

ra i särdeles hög grad gemensam för dessa ställen och gifva

dem en vatten-vegetation, som icke stort mindre skiljer sig än
den Ijungartade landtvegetation , som vi snart komma att om-
nämna. Utom vårt Fädernesland finnes arten på samma sätt

växande ända till Island , Norra Amei-ica och Algier, så att den
liksom många andra hafsväxter alldeles icke är nogräknad på
luftens temperatur.

De hvita Vatten-Ranunklerna ävo icke skarpare än att den
allmänna i nedre 'lyskland uppfiskas, lägges i liög sä att den
gulnar och gifves sedan såsom en god föda åt kor; men grön

skall den alldeles icke ätas. Det förtjente undersökas på hvad
sätt detta gulnandet förändrar växten sa att den blir mildare.

Huruvida denne hafsstränderncis art är mer eller nundre mild

än den allmänna, synes icke vara bekant,

Tab. föreställer ett af de till blad och stjelk s'örsta stånden, som
man funnit i vatlensilningar fallande nedför sjelfva hafsstranden vid

Halmstad (vid Wisby är den hälften eller trefaldigt mindre}, b. kron-
blad, c. blomfoderbl^d. J> ståndare, e. frö: ^1^^ dessg $inå%urer-
ne förstorade.







STACHYS AnvENsis.

Bladen aflängt hjertformige, skaftade, naggade. Blom-

kransarne understödda af blad, fåblonimige. Blom-

fodret nästan lika långt med blomkronan. Stjti-

ken hårig,

Lirin. Fl. Sv. n. f,^^. {^Cleenm/i arven f!s) - e^. WaTilenb. n. C6G.

Tu ti sine meste skrifLer förde Linne denna växt fill ctl; helt

annat slägte {Glecoma) och andre saratidige författare gaf den

äter annan plats (bland Sideritls, Leonurus) ; men detta kom
mera af den obestämdhet, som dä ännu rädde mellan slägterna

och af denna växts otiUräckliga kännedom, än af växtens otyd-

lighet till sine slägtkännetecken. Det var icke förr än under
sine sednare resor uti Fäderneslandet^ som Linné blef rätt

uppmärksam pä de väsendtliga skiljemärken mellan flere släg-

ten uti Ordningen VerticillatcB ^ hvilka erhållas af ständarnes

ställning mot hvarandraj och sedan det således efter utgiinin-

gen af den sednare Flora S^'ecica upptäcktes, att väsendtliga-

ste skiljemärket för slägtet Stachys äro de tvänne nedre eller

lägre (ehuru icke egentligen kortare) ständarnes under öfver-

blomningen inträffande nedböjning utom blomöppningen, sa

har denna växt alltid fått behålla sin plats uti detta slägte,

äfven nnder en tid och hos författare , som med all flit sÖkt

sönderdela och förändra de Linna?iska slägterna. Denna ned-
böjning synes så mycket väsendtligare och säkrare som den
icke är tillfällig och härrörande af någon krampaktig dragning,

utan fast mei-a deraf, att de nedre ståndarne äga mångdubbelt
längre strängar , som i öppningen af blonmian äro utsatta för

torkan, hvaraf icke annat synes kunna hända, än att de myc-
ket förr nedkröka sig, då dei-emot de kortare ståndarne äro så

förenta med blommans hvalf, att de derigenom nästan alltid

hållas upprätta. Detta är sä tydligt hos närvarande art, att

man trott sig böra bättre uttrycka och återutsätta detsamma*,
än som skett vid de förre af slägtet under N. 43 1. och 578.
gifne arter.

De fleste och i synnerhet nordligaste arter af slägtet äro
llerärige örter; blott denna närvarande (tiUika med en annan
tysk art) är ettårig och förekommer i sammanhang härmed
endast såsom åkerogräs bland kornet. Denna här föi'eställda

arten synes nästan endast hafva landstigit pä rikets sydvestra
sida, från Malmö till Varberg, och der knappt gå längi'e från
stranden än som hafsgödningen af Tång, slige o. d. uppföres

pä landet. Man har således visst icke att befara dess skadlig-

het såsom ogräs, utan den uppifrån landet kommande svenske
Jirtsamlaren synes hädanefter såsom hittills få figna sig åt en
rar Ört, som oskyldigt påminner honom om den strands vänd-
ning som ha;i nalkas. — \ Holland synes den vara som all-
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maiinast, och äfven i England samt tillgränsanJe Frankrike

ymnig; men sedan blir den redan vid Berb'n sällsynt, och län-

gre från stora hafvet synes den alldeles icke finnas.

Den hörer väl annars till de för säden mindre skadliga

ogräsen, som växa sednare pä året änsjelfva kornet, och såle-

des kan den anses intaga knappt annat rum än det, som kornet

lemnat obesatt. Kanske kunde den också i dessa för torka

under vissa tider mycket utsatta tx-aktcr snarare gagna genom
jordens betäckande än skada genom en musts borttagande,

6om troligen i alla fall foga komme sjelfva kornet till godo.

Föröfrigt synes den till sina egenskaper vara så pass kraft-

lös, att det icke kan blifva fråga om någon skadlighet; men
den ölverensstämmer äfven derutinnan med de öfrige arterna

af slägtet, att den har en obehaglig lukt af den beskaffenhet,

att den förmodligen ratas af boskapen.

Tab. är ritad vid Helsingborg i Skåne efter ett medelmåttigt stort

•tand, men på htars i synnerhet stjelk hårigheten, som i allmänhet

genom grnvur är så svår att rätt föreställa, blilVit utelemnad. b.

blomkronan särskildt. c. öfre delen af densamma med ännu samman-
lutande ståndare, d. densamma sedan nedre ståndare-paret krökt tig

utåt och nedåt.
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ALYSSUM iNCANUM.
Sand-hvita.

Kronbladen tuklufne. Smärkidorne något bukfga eller
uppsvullna, tillika med hela örtståndet betäckta af
ett hvitaktigt stJemfonuJgt fiiit ludd.

Linn. Fl. St. n. 58», ed. Wahlenb. n. 716.

lYlan bör väl uti växtkännedomen frikallas från dellagande
uti tidens parUer, fastän man icke kan annat än så pass stöd-
ja sig på det framfarna, att man icke utan goda skäl öfver-
gifver de Linn^iska namn , som så outplånligen ingå i vår ve-
tenskapliga litteratur. Det må synas ett lofligt till och med
lofvärdt nit, att uti naturen skilja allt hvad skiljas kan; men
då detta är förent med för stora ändringar i de allmännaste
iiamn, kan olägenheten blifva mera känbar än fördelen. Så-
ledes

,
då vår allmänna Braba verna , som vi äro vana vid att

först lära känna såsom mönster för sitt slägte, blott emedan den
har djupare delta blomblad än. andia slägtetS" arter , får ett nytt
slägt-namn; och då likaledes närvarande gamla ört endast för sina
tuklufna blomblads skull får ikläda sig en ny forskares namn

;

— så kunna vi icke medfölja. Vi äro så mycket mera för-
anlåtne, att hvad den sednare vidkommer bibehålla Linn^iska
benämningen, som den i högsta grad har slägtets väsendth«a
skiljemärke, bestående uti en betydlig tand på inre sidan af
de kortare ståndarnes strängar, hvarigenom blomman dess
snarare och mer öppnar sig, hvartill kommer en slyl som är
knapt kortare än hela sihcula, uti hvilkens sednare parallela
rum ligga flere frön med lillroten mot lijertbladens förenings-
hnea. Detta allt torde man få anse såsom nog betecknande
for slagtet Alyssum, och sedan tillägga, att uti slägtet finnas
arter med tuklufna blomblad, bland hvilka denne är hufvud-
sakhgast. Den förtjenar företrädesvis det gifna artnamnet, e-
medan den hvitaktiga under förstoringsglaset stjernformiga' be-
täckningen sträcker sig äfven öfver skidorna,, hvaraf i före-
ning m^Å de hvita blommome och växtstället det passande
svenska namnet Sandhuita synes uppkommit.

Växtens rot är tvåårig och håller sig derföre pa sådan
sandjord, som just icke hvart år omvändes, men likväl knapt
får hårdare igenvalla s\g. Utmed vägar och på nyss öfvergif-
na åkrar är den som ymnigast särdeles å vestra sidan af Skå-
ne. I andra sydligare landsorter tillhör den nästan blott ru-
derala stäUen, dit den kan misstänkas hafva blifvit tillfälligtvis
förd, men der den bibehåller sig ganska väl till och med på
Ubservaloriibacken vid Stockhobn.

Utom riket förekommer den mest i djupare continental-
lander, anda bort till Sibirien, Taurien, Grekland och Rom,
der den synes fröjda sig åt det torra luftstrecket

j deremot sak-
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nas den alldeles uti det fuktiga England och äfven uti vestra

Fi'ankrike.

Denna växt skall ätas temligen gerna af får ocli getter

samt äfven något af kor; men alldeles ratas af liästar. Det

synes som skulle desse sistnämnde djur tillik^ med svinet minst

finna sig vid de sä kallade Skörbjuggsyäxterne., antingen de

äro mindre behöflige eller föga passande för en sådan natur.

Deremot ser man de små håningssugrarne ganska flitigt besö-

ka dessa med så kallade Löfkojor något öfverensstämmande

folommorne.

Tab. ar gjord efter ett vid KUgerup söder" om Lund utvaldt

stind med till en del mognade skidor och derföre redan nederst af-

failna örtblad, hvarigenom växtens risaktiga och torra natur äfven

bättre visar sig. b. den stiernformiga hårbetäckningen på hela örten,

m^ycket förstorad, c. kronblad, d. alla ståndare i sin ställning om-
kring pistillen, e. en af de yttre ståndarne med sin tand och rid-

fästningskörtel. f. fröskida, g. densamma tvärtför
^
afskuren ,

sS att

skiljeväggens och fröen ställning synes. h. frö tvärtigenom skuret till

att vi»a lillroten^ läge mot hjertbladens iöreningslinea.
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CARDAMINE petr^ea/

Bladen enkla; de vid roten aflånga , lyraktigt tanda-
de, skaffade; de på stjälken nästan lancetformi-
ge, helbräddade. Stjelken kulliggande. Kronbladen
otovändt äggformfge. Skiäorne räta. , blott tre gån-
ger längre än skaftet och med klotformigt märke.

liinn. Fl. Sv. n. 691. ed. Wahlenb. n. 737. Lightf. Fl. Scot. I.

p. .317. t. i5.

JL/enne växt har deremot icke erbållit något nytt slagt-namn

;

utan blott blifvit flyttad frän ett Linnseiskt slägte till ett annat,
bvilket icke synes lörtjena mindre uppmärksamhet säsom an-
tydande, att antingen växten blifvit olika känd eller slägternas

kännemärken något förändrade. Både .dessa omständigheter in-
ti-äfia här till någon del och påfocdra en nogare utveckling.

Utan att vilja hnlvudsakligen förändra de Linnasiska släg-

terna Ardhis och Cardamine, som allmänt blifvit erkände fÖr

ganska goda , har man likväl vid arternas hänföi\inde kommit
i behof af skarpare skiljemärken, hvilka dä påfuanits uti köl-
.formige skal hos det förra och alldeles platta eller rygg- och
nervlösa skal hos det sednare slägtet. Denna skiljaktighet sy-
nes pä en gäng naturlig och tydlig, alldenstund med kölfor-
migheten följer en viss rakhet och hårdhet hos det förra släg-

tet, med planheten och nervlösheten hos det sednare slägtet

en viss mjuk hinnaktighet, som så väl stär tillsaraiKans med
skalens AippruUning från basen och äfven med växningsstället
i vatten, som i synnerhet på frukternas skal så ofta befor-
drar hinaktigheten.

För att gäcka så vid första påseendet goda skiljaktigheter
fordrades dock blott en växt, som förekommer både pä torra
och väta ställen och derefter förändrar sig, hvilket besynner-
ligt nog är händelsen med den här föreställda arten. Pä det
ställe, der den först hos oss päfanns nämligen ä Bondskärs
hafsklippor och äfven längre \\t i Bottenhafvet , bestänkes dea
som oftast af hafsvågarna och far deraf dentunniiet och å ski-
dornas skal fidlkomliga nervlöshet, som tillhör .Cardamine-
slägtet. Deremot längre inpå öarna såsom å Hemsön står dea
alltid på det torra med ryggade skid-skal alldeles såsom en
Arabis. Om de pä sednare stället anmärkta tydligare körtlar-
na vid strängarnas fäste ,kunna understödja .hänförandet till

sednare slägtet, kan lemnas.derhän. Emedlertid anser man sig
icke utan skäl tills vidare hafva i Flora Suecica följt den först-
nämnde ursprungliga Linneeiska bestämmelsen, äfven för att
derigenom göra forskare sä mycket mera uppmärksamma på
en annorstädes icke iakttagen föränderlighet, som på ett sä
exempel-löst sätt synes bevisa de skai-paste skiljemärkens be-
roende af små tillfålbgheter.
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Då vi sålfedes iitga från den mest originella Linnseiska'

växten, kunna vi. väl anse troligt, att den som linnes på Fär^-

öarne och Skottland' är den samma med vår jjå Hemsön ; mea
den Södra Europas bergstrakter (t. ex. Österrike, in der BriibI)

tillhörande u4rabis hispida måste man antaga såsom' eil alldeles

säi-skild art och verklig Arabis. D^n sednare skiljer sig med
enstöiTe och rakare växt., med en rimaktig blånad {glauce-

«ce«^/a) på bladen, hvilka i synnerhet mot sj)elsen halva star-

kare och längre hår (hvai-af artnamnet), med dubbelt längre

skidor (sex gånger längre än eget skaft), ett blekt färgadt och
i kanten m3rcket hinnaktigt blomfoder, samt mycket större

Llomblad. Grunden af blomman syiies vara gulaktig (då den

på vår Noi'rländska art deremot snarare är violfärgad) ; hvilka

färgor icke pläga omve^ila, utan åtminstone i nordiska blom-
mor hålla sig beständiga i vissa slägten, så att den blåaktiga

jnera tillhör Cardamine, den gidaktiga mera -^/"aé/s -slag tet,

och hos dem vara benägen att ökas under mindre varsam tork-

jiing likasom< hos Drabce. Om dessa skiljakligheter såsom mest
bestående i ett mer eller mindre skulle synas otillräckliga, så

få vi tillägga att den utländska, växten på sitt ställe växande
Jiar synts oss till hela utseendet så olika,, att vi der icke ihog-

koiumit vår lilla norrländska Cardamine. Vi tvilla således icke

på skiljaktigheten, ehuru vår Norrländska art också förekom-
mer hårig, men hårigheten är jiå densamma kortare och sträc-

ker sig ofta då hela stjelken uppföre ända pä blomfodret, som
yi icke sett hända på den Österrikiska arten, och det utan

att andra väsendtligare kännetecken förändras. Den så kallade

\Arabis Crantziana Ehrlu har väl smärre blommor ungefärli-

gen såsom den ISorrländska , VL\en i allt annat synes den mera
ijfverensstämma med Österrikiska växten, så alt ingen förbin^

.delse emellan de tvänne hufvudarterna derigenom ådagaläggas.

Ojn nu dessa artbesläinmelser äro riktiga, så följer att den
rätta C. petrcea bhr en af de växter, som finnas blott på en
Ivär-zon nedom Arctiska ki^etsen från America allt till Öster-

sjön: det vill säga tvärsöfver den bredaste och mest strömande
c5ppiiing, som verldsharvet åstadkommer mot norden. Den synes hål-
la si^ som mest och vara bäst characteriserad på öar i denna Zon.
'Att den hos oss finnes endast pa öar vid mynningen af Norrlands
Btörsta flod, kan komma deraf, att nordiska climatet der m&st tempel
reras nästan på sätt som nämnt är under N. 670, och det äfven deri-

genom, att Östersjöns vatten, der Bottenhafvet är som bredast, vissa tider

kommer i ett särdeles stigande mot den stora ur floden nedfailanda

vattenmassan ungefär såsom i Roslagen. Således finnes den som al-

dramest utmärkt på Bbndskär i mynningen af norra utloppet och på
liossmen ; föröfrigt såsom sagt på Hemsön.

Tab. tecknad efter växten på Hemsöns norraste udde af Herr Lse-
stadius. a. medelmåttigt stort stånd i sin vanb'gasto ställning med nå-
gra redan uppspruckna skidor och vid b. tillhakarullade skal. c. blomma
sedd uppifrån och d. nedifrån. e. kronblad , litet urnupet. f. stån-

dare med pistill och vid ** körtlar utmed basen. g. fröskida nedtill

afskuren och uppsprucken , så att skalens ringa kölforniighet med rygg-

nerv synes. h. en lika visad skida utaf stånd från de yttersta hafs-

IcIIpporna, på hvilken intet tecken till ryggnerv å do blott kuF'é*
skélen finnes, i. ett örtblad.
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GERANIUM PALusTRE.

Saften tväblomige, ensamna, ganska långa och tilli-

ka med stjelkcii knalikt nedböjda. Bladen fem-

klufna tandade. Blomfodren udd^spetsade (cuspi-

dati). Kronbladen i toppen hela (utan urnyp-
ning).

Linn. Sp. Pl. ei, WiHå* 3. p. 700. .Wahlenb, Fl. Sv, n. 767-

N.ästaii af samuia skäl, som anaii fruktat att gifva den All-

männaste Vatten-Ranunkeln , har man älven i anseende till

mångformigheten tvekat att framställa de allmännaste flerårige

Stork-näfvarne [Gerania) , och far furst meddela deima mera
ovanliga och lätt afskiljda art. Den skiljes redan genom sin rot

,

som icke allenast är flerårig, utan ocksä har tjockare eller tapp-

formige rottrådar. Dfetta är något eget for tvänne det vestra Skäne

tillhörige ai'ter , som syn^s vara en öfvergång till den ännu större

knölighet, hvilken tillhör ännu sydligare växter af detta slägte.

fs^ärvarande art lar deremot till örten en desto större smalhet

och vekhet, så att den mest nedlägger pä. andra växter eller

marken. Af detta skäl utsträcker den sina blomskaft särdeles

långt för att förete sina sköna blodröda bIommox\ Vidare skiljes

den med sina både i toppen kela och, vid basen jenma (icke

yågige) kronblad.

Uti vestra dekn af Skåne finnes denna art temligen ym-
nigt vid Fogelsång, Norra Wram, Ki'opp m. H. st.; men an-

nars är den blott sedd vid Ghristianstad, och hvad ännu märk-
värdigare är söder om Götheborg vid Lunnagården i Fässbergs

socken på en äng, som kallas brudängen. Den synes fordra

sådana kärraktiga ängar, som, utan att genom sin sumpighet

om sommaren blifva kalla, likväl om vintern genom Öfver—

svämningar eller någon aiman omständighet till hög gi'ad be-

frias från gi'undfrysning, eller kale. I en sådan mai'k, som
föröfrigt äger en lös svartmjdla, frodas dess rötter ganska

mycket, utan att växten ofvan jord blir särdeles framträdande.

Det är på sådana ställen, som dess besynnerliga rötter skulle

kunna fås till temlig mängd; och det är väl ingen tvifvel,

att de då genom sina tjocka rottrådar skulle både mycket me-
ra föi'slå och vara kraftigare såsom sammandragande eller till

och med garfvande medel, än de ajidra blott med smala rot-

trådar försedda Storknäfvarne.

På den söder om Sverige varande Europas stora conti-

nent är denna arten i-ätt allmän , ända till och med på de
lägre alperna, och skall äfven med framgång blifva införd i

trägärdarne till prydnad, förmodligen dock endast å särdeles

passande belägenhet. Deremot felar den alldeles på de Brit-

tiske öarna , hvilka i så många afseenden skilja sig från det

ö£riga "Europa. Huruvida man här uti får igenkänna en couti-
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11 erital-natur eller anse denna arten liksom ersatt af den ännu
^mer knöliga G, nodosuni pa de nämnde öarne, torde vara svårt

att afgöra.

Tab. föreställer ett stind taget vid det i natur-liistorlskt afseen-

de märkvärdiga Fogelsing öster om Lund i Skåne. Den fina och ge-
nomskinliga hårigheten , som föga annat än mot dagen synes , har
man tvekat att pS tabellen söka uttrycka, emedan det icke kunnat
ske annorlunda än genom svarta streck, som liknat svarthårighet, nä-
stan mera afvikanda från växtens utseende än den hårlöshet som
här förekommer.
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GENISTA PILOSA.

Bladen nästan viggelika (kilformige). Stammen fer-

ier riset} nedliggande. Blommonia på sidan ue
bladvecken, kort-skaftade. Baljorna ännu mer äii

den öfrige växten finhåriga.

Linn. Fl.. Sv. n. 635. ed. Wahlenb. a. 793,

D'et finnes fS växter, hvilka Iiafva i alfa afseenden sa märkr-

värdiga frö som de Fjärilslika blommorne (^Papilionacece)) oclii

dcrföre är det visst skäl, att här meddela någon allmännare

öfversigt af dem, än som förut i detta verk skett. De bi-

draga först ansenligt till denna Linnreiska Naturliga Ordnings

urskiljande, i det att alla frön deraf liafva lill-roten tillbaka-

böjd intill lijertbladens kant eller nogare till föreningslinien e-

luellan dessa kanter.^ Med detta kämie*tecken anse vi den
jiämnde Linna;iska Ordning skilj d från de i mera varma cli-

mater förekommande Lomentacecs {JLeguminoeoe rectemhrycs

Decandolle) , ehuru nyare forskare funnit mindre skäl: att skilja

desse Ordningar, en sak som hos oss är af mindre betyden-

het, dä vi. i vart lands Flora, alldeles sakna, den seduai'a ord-

ningen..

Våra Fjärilslikt blommande växter fa äfven namn af Ärt-
ordningen, emedan de egenthga ärtorna innefattas deruti och
kunna anses för de mest utbildade och allmännast kända,
således i alla afseenden betydhgastc Men detta oaktadt be-

finnas de mesta växter i ordningen hafva så myckel frän. e-

gentliga ärtorna afvikande frön, att man derefter kan skilj,a

hela ordningen r tvänne afdelningar, såsom följer.

i) De mest Artlika vä:aterna hafva frön med tjocka el-

ler köttaktiga hjertblad, som knappt under groningen blifva

riktigt gröna eller liknande blad, utan genom sin ymniga halt

af Stärkelsepulver gifva unga plantan sin föda. Det är samma
ännie, som föröfrigt gör dessa frön till de näst Sädesalagen
mest närande äfven för dj.nren. Vi hafva af denna afdelning

nyligen i Sv. B. förehaft det egenthga Ärtslägtet [IHsicm), som
häl' enligt namnets betydelse får främsta rummet genom sina

half-klotrunda lijertblad. Till detsamma närma sig slagterna

Lathyrus^ Vicia, Eruiim ock Orohus , hvilka hos oss utgöra

denna första afdelning, som hos Decandolle far namn af Sar-
colohce, som vi i fri öfversättning tyckas bäst kunna gifva med
Tjock-hjerfbladige, Men, emedan gränsen mellan tjocka

och tunna hjertblad alltid blir svär att bestämma , sä beliöfver

man se sig om efter andra mera. skarpt bestämbara skilje-

märken. Man funier da, att med hjertbladéns tjocklek är för-

enad en lång och jemnbred vidftistningsyta, som midtuti har
en smal linea. Det synes som skulle den mängd slärkelse-

nojöl, som dessa £i-ön innehålla, icke kunna inkomma, ulan
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•genom en större förening med öfriga växten. Detta är allmänl

gällande ibland svenska växterna; men de varma klimatens

bönor, synas icke så noga iakttaga sådant, liksom vi förut fun-

nit varmare länders växter i afseende på hela ordningens kän-

netecken icke sä trångt låta innesluta sig. De varmare kli-

matens egentliga Art-växter Lafva dock icke mindre än våra

riktiga klangen, utan de blifva ofta såsom Turska- bönorna tiU

stjelken vindande liksomför att dessbättre kunna uppbära den
stora last af närande stärkelse, som skall samlas i deras tjocka

lijertblad. Sådana uppehållningssätt finnas aldrig lios ioljande

till ört mera än frön betydliga afdelnings växter.

2) Den andra afdelnin^ens frön närma sig mera till all-

männa förbållandet derutinnan , att hjertbladen äro tunnare

nästan som egentliga blad , hvarföre dessa växter få namn .af

JPhyllolobce, som vi torde fä öfversätta med T u n n - h j e r t-

b la di ge. Då de vid groningen uppkomma ofvan jord, an-

taga de grön färg och i allmänhet blads så väl egenskaper som
förrättningar. De hafva icke något sådant betydligt närings-

ämne för unga plantan, utan de bidraga mei-a genom sin stöixe

förening med luften att gifva hela plantan .den lifaktighet,

att den snarare sjelf kan nära sig ur jorden. Utanpå dessa

frön ser man blott en ixind föreningspimkt eller hilum, lik-

som skulle här i anseende till mindre halt af Stärkelsepulver

icke behöfvas så stort samband med moderväxten. Dessa frön

äro merendels i öfverensstämmelse med hjertbladens tunnhet

sjelfva flata och tunna, men uti några uppkommer liksom till

ersättning för det bristande stärkelset en betydligt stor fröhvi-

ta, som dock aldrig är stäikelsehaltig , utan blott innehåller

slem, till den grad och af den renhet, att alltsammans i vat-

ten förvandlas till den klaraste ciystallvälska. I sådant fall

kunna fröen blifva ansenligt runda och ärllika (t. ex. Lotus

teiragonolobus) , men detta är blott till yttre formen, ty redan

den lilla runda vidfastningspunkten skiljer dem från mera rik-

tiga ärtor. Denna afdelnings växter sakna klangen och äro

sällan slingrande.

Om denna sednare afdelnings vidare underdelande äfver^-

som om Genisice-slägtets och dess arters skiljande, blir mera

rum att anföra under följande numer.

Tab. tecknad vid Halmstad mot hösten, då växten för andra gän-

gen har sparsammare blommor tillika med frÖbaljor. b. blad sedt

från sidan och c. från ryggen, d. blomToder. e. blottad blomma, sa

att alla kronbladens form synes. f. stSndare-columnen särskild och

mera förslorad, g, fröbalja
, på hvilken den hvltaktiga finhårJgheten

blifvit utelemnad. h. densamma uppsprucken. i. toppen deraf. k.

frö , sedt från sidan« 1. fröfoster, m. detsamma med utspärrade hjertblad.
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ASTRAGALUS alpinus.

Stjelken nedliggande. Bladen med nie par småblad,

af oval form. Blomklasarne längre än bladen, med
nedhängande blommor och ärtbaljor; de sednare utom
blomfodret på skaft uthängande, spetsade, hårige.

Linn. FJ. Svec. n. 6Gi. ed. Wahlenb. n. 824,

Då de egentligaste Ärtväxterne (Tjock-hjertbladige,

Sarcolohce) alltid bafva ståndarne delta i två knippen såsom
bästa DiadelpLister , &å finnes det deremot ibland de tunn-
hjertbladige fjäiils växt erna en afdelning, som har
alla ståndare-strängarna hopväxta i en enda stam, "isom blir

ett slags falsk Monadelpbi. Om denna bopväxning löranledes

af fröens och fruktens antydda tunnbet, kan man väl lemna
derbän; men en sådan sammanställning är åtminstone något,

som tanken kan fästa sig vid till minnets underbjelpande.

Här måste vi nu skynda att anföra det Genista hörer till den-
na afdelning. Det slägtet skiljes också ganska väl med sina

tunna och långa skidor från Ononis och Anthyllls; men med
Spartium är det deremot så nära beslägtadt, att många nyare
författare fört vår Spartium scoparium \i\\ Genista , åoc^ slut-

ligen bätbre till Cytisus. Vi lemna med flit allt så som Linné
gifvit oss det, då nämligen icke större skäl till ändring före-

kommer än som här är bändelsen; och anse Genista skiljd

med öfre blomfoderläppens tydliga två-tandning och seglets

aflånga form, då deremot Spartium bar blott litet urnjupen
öire blomfoderläpp och ett bredt, mycket mera ansenligt segel.

Hvad Genisternas geographiska förekommande angår
är det mycket märkvärdigt, att de växa endast uti de vestra

mot stora hafvet vända landsoiterna, och denna art särskildt

är den, som allmännast förekommer uti den aldramest för Ve-
sterhafvet utsatta orten af Halland. Det är icke här nu rum
alt betrakta hvad som gör denna ort till en sådan ljung-mark

;

nog af att detta sker till den grad, att sjelfva fjärilsväxterna
måste antaga Ijunglikt utseende och liksom denna dela ljun-

gens växtställe eller krypande gömma sig ibland densamma.
Slägtet Aslragalus deremot såsom riktigt Diadelphiskt har

också en tjockare fröbalja, men hvars tjocklek synnerligen

nog häiTÖr deraf, att den är på längden till hälften tvårum-
mig. Det synes som hade de hos detta slägte nästan i högre
grad än hos det föregående tunna fröen lemnat så stort rum i

fröbaljan, att den ena fÖreningslinien fått tillfälle att intränga

i caviteten och skilja fröen i två rader eller åstadkomma ea
ofullkomlig tvårummighet. Detta kan ske på två sätt: antin-
gen att den undre från frön bara fÖreningslinien uppstiger så-

som hos Astragalus, eller att den öfre fröbärande sömmen
nedtryckes såsom hos Phaca. Att vidare underdela dessa slag-
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ten efter som kölen är mer eller mindre hvass (i Oxytropis)^
synes oss nog småaktigt, och löröfrigt i män som det är öi-

verdrifvet skai-pt också mindre säkert utförbart, livaraf rena
misstag ofta kunna följa, såsom med flere af dessa växter verk-
ligen skett, Ta\en hvilket här icke passar sig anföra.

Våra icke särdeles många arter af slägtet Astragalus äga
alla örtstjelk. Af dem haf\ra de tvänne, som tillhöra sydli-

gare slättlands orter, någorlunda uppåt stående blott till slut

något slaka fiöbaljox'. Deremot de tvanne sednare fjällväxter-

na få straxt efter slutad blomning starkt nedåt böjd eller

hängande frukt.

Den närvarande arten är så allmän irke blott på fjällen,'

\itan också i närmaste nedom dem belägna landsorter, att de
förste resande i desse trakter straxt anmärkte densamma. Dci:

utmärker sig såsom en nedliggande ört, som till alla delar ar

ganska slak och vek. Småbladen äro ända till nie par, korta

och breda. Blommorna äro så slakt hängande och äfvensä

blifva de på en skalt-lik basis nedhängande fröbaljorna, att

alltsammans Häktar för minsta väder. Blommorna utmärka sig

dessutom med en synnerligt skiljd hvit och violet färg, som
än mer synes tillåcka de under den aldrig nedgående som-
marsolen i dessa orter verkligen talrika honingssugarne. Den
förekommer någon gång uti större nästan-fjäll-lika trakter med
hvita till och med litet gulaktiga blommor, liksom lånade af

den i dessa trakter mest växande Phaca frigida.

Det är ingen Ivifvel att denna art är en af de ätligaste

och att den hörer till Rhenens sommarläckerheter, hvarmeJ
han på en kort tid uppfriskar sig efter den långvariga torr-

het, som vinterbetet af ihenmossan måste göra.

Tab, ritad i Piteå Lappmark eFter ett mindre stSnd. a. särskild

blomma, b. seglet sedt nedifrån och c. snedt från sidan. d. vinge.

e. kölen» f. blomfoder med fröredningsdelar, något från Jivarandra

skiljda. g. fröbalja, tvärtför afskiiren , si att den halfva skiljeväggen

o«h fröens läge pi bägge sidor om densamma iakttages. h. densam-
mes topp efter längden klufven med halfva skiljeväggen och ett frö. i.

fiefoater. k. ileUBonaa med utspärrade hjertblad.
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TUSSILAGO FRIGIDA.
Blomttråssen (Thyrsus) likhög, simpel. Blommorne

»trålige. Bladen trevinklige, ojenmt btigtade , in-
under gråluddne.

Linn. FJ. Sv. n. 7i4. ed. Wahlenb. n. 921,

J. bland de Strälblonistrige Sammansatta blommorne {Coinposir-
tce radlatce) är slägtet 'Tus-säago visserligen ett af de naturli-
gaste. Roten är alltid ganska mycket krypande och uppskic-
kar från särskildta toppar blomstänglar, som icke liafva niigra

riktiga blad, ntan dessa komma frän andra rottoppar och ut-
veckla sig derföre längre frampå sonunaren med en desto mer
obehindrad frodiguet, oftast med den runda form, sojn jemte
storleken förskaffat dem namn af Häst- h of. Om blomstän-
geln får blott en blomma såsom på vår allmännaste och å Sv.
Bot. t. 2. redan föreställda art, så blir den ovanliga skillna-
den mellan deji tidiga blomningen och efterkommande bladen
som mest i ögonen fallande-, men icke dess mindre fullfölja de
större arterna, med mångblommig stängel, samma syftning i

starkare grad i det att de slutligen utveckla sä stora blad,
att de liknats vid stora hattar, hvaraf den afdelningen lått

namnet Petasites. Den egentligaste arten deraf är också för-
ut gifven i Sv. B. t. 224. och tvänne andra för Skånska slätt-
landet egna arter återstå ännu att föreställa; men innan man
gör detta, finner man anledning att vända sig till andra än-
dan af riket för att upptaga närvarande med dem förvandla
art. Att från Södra Europas slätter på derintill varande al-
per växter uppstiga, kan vara mindre underligt; men att man
hos oss skall söka den ena förvandta arten på Skånska slät-
ten, den andra på Lappska fjällen, är väl mycket märkvärdigt;
och för att än mera fästa uppmärksamheten dorvid synes när-
varande art ganska väl hafva fatt namn af T. frigida (eller
den mot kölden tålige). Sådan tyckes dock vissa växters na-
tur vara, att de mera värdera en fri luft och sol, än de fruk-
ta för olika temperatur under största delen af året. Det sy-
iies vara för dessa växters i jorden sig väl gömmande rötter
tämligen hkgilligt huru sträng köld, som regerar under fre
fjerdedelar af året, blott de under en kort lid kunna ur sina
särskildta knoppar uppskjuta stänglar och blad, det må ske på
Skånska slätteii eller de nästan ändå mer blottade Lappska
fjälltrakterna.

Denna Lappska arten måste blott betydligt sta tillbaka
mot sina skånska slägtingar med sina mindre och blott tre-
vinkliga blad, som också äro betydligt mera urtagna i kan-
terne med deremellan längre samt mera tilibakani Ilade flikar
och med sin enklare eller glesare blomning. Med samma
skiljemärke synes den också söndra sig frän Södra Europaei-
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ska Alperncs T. nwea^ liksom den enblommiga afdelningen%
'1\ syluestris frän sina närmaste släktingar. Vidare skiljer sig

>är Lappska ai-t med en mera omsvept eller af omfattande

nästan skidformige skärm liksom för kölden bättre skyddad
Älängel. Derejnot synes den mera än de lleste andra arter

tilveckla sina strålblommor, som det kan tyckas för att desto

mer njuta den aldrig nedgående arctiska sommar-solen. Detta

»ednare tyckes äfven mest hända i de liögx-e fjälltrakterna, der

den o£vanför alla betydligare buskars gräns blir mera fa- och
slorblommig, med föi-modligen de störste strålarne i slägtet. Uti

sjelfva den nästan-alpinska busktrakten är den som allmän-

nast ända frän högsta Lappmarken till Ångermanlands Tåsjö-

berg och Jemtländska bergen. Afven finnes den flerestädes

i dessa orters nästan-slogiga trakt; men längre ned är den

blott sedd vid Muonioniska och i Savolax vid Idensalmi
, på

liA-ilka ställen man först om våren anmärkt den äga så tät

blomning och sa litet stralige blommor , att man misstänkt en

egen artförändring. Huruvida detta tillstånd deremot är blott

en mindre utvecklad vår-form, nästan såsom hos Violerne, är

icke fullt afgjort. Man har också sett mera hermaphrodita

former af de sydligare arterne , hvilka ti'oligen stå i samman-^

likning härmed.

Angående dess kraft och nytta är intet bekant. Troligen

barden kraft, som gifvit Pestilensroten sitt namn , länge sedan

lios denna kalla art blifvit bortfrusen. Snarare kunde man
vänta sig något af det sammandragande och svärtande ämnet i

bladen, h vilket ho8 Tussilago Farfara är väl bekant.

Tab. tecknad i Piteå Lappmark pS ett ganska lyckadt sätt af HerU
Lasstadius. a. ett i bästa blomning varande stånd med blott litet ut-

vecklade örtblad. b. en längsefter tuklufven sammansatt blomma,
visande diskblommor midt uti och strålblommor vid kanterne. c. disk-

blomma särskildt, mycket förstorad, d. strålblomma pä samma »ätt, e.

«inki9tsea af ett fuU?äxt miudra blad«
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SENECIO AQUATICUS.

Btomsträlarne utstående, platta, elliptiska. Bladen lyr-

formige, annars hela; de nedersta alldeles odelte,

omvändt ägglike. Froen glatta.

Willden. Sp. VI. 3. p. 1997. Wahlenb. Fl. Sv. n. 929.

U'taf den under Sv. B. 11. 606. gifne Jakobsslaf (S. Jaeo-
bcea) , är denne såsom namnet ganska passande tillkännager

blott en vattenform; men detta i sä hög och märkv.irdig grad,

att man ej kan tveka särskildt framställa densamma. Väl
hafva någre forskare alldeles nekat dess riktiga skiljaktighet

från ofvannämnde hufvudart; och man kan knapt tvifla , att

den medelst mellangrader sä närmar sig dertill, att gränsen
blir svär till att annorlunda än på ett konstmässigt sätt ge-
nom ett skarpt taget enskildt kännemärke bestämma. Detta
skarpa gränsmäi-ke har man då satt i de alldeles glatta frön,

och detta antaga vi äfven , ehuru någon forskare, som anta-

git denne art, satt ett sådant teckens giltighet hos ett förvandt
slägte i fråga (hvad nämligen G/iap/ialium pilulare a.ngår). Hos
närvarande art understödjes nämnde märke af icke blott full-

komlig glatthet hos alla andra delar, utan också af en der-

med i samband stående tunnhet och hinnaklighet, som gör
bladen särdeles ådrige och blomstrålarne utmärkt tre- strecka-

de. Dei-med följer äfven en större helhet cllcr odelthet i

synnerhet hos de nedersta bladen, eller om de nAgon gäng

klyfva sig blifva flikarne mera glest stående, afrundade och
bugtige. Tillika är stjelken särdeles ihålig, och roten synes

knappt vara mer än tvänne år, såsom hos blommande växten

alldeles utan alla ansättningar af knoppar eller ögon för blif-

vande skott och stjelkar.

Alla dessa skiljaktigheter kunna synas stå i stort sa)n-

manhang med eller kanske vara till största delen en verkan

.if växandet i vatten. Men till dess ymnigare förekommande
åtminstone hos oss tyckes en särdeles vattentrakt vara erfor-

derlig, en sådan nämligen som bildat sig der Götlialands stör-

sta flod utgjuter sig i Vesterhafvet. Genom den vexelverkan,

som här uppkommit eller kanske ännu fortfar, mellan det

utströmmande flodvattnet och det mest vintertiden under de

då rasande vestanstormarna inträngande hafsvattnet synes en

egen fet sumpighet danats bredvid floderna, hvilken går långt

inåt landet. Således går äfven denna växt utmed sjelfva Gö-
tha-elf allt upp till Stiöm midt för Lilla Edet, der hafvets

mest omedelbara fordna eller närvarande inverkan synes upp-
hÖraj och vid den andra grenen af Götheboi-gsviken , som
kanske fordom varit föga mindre betydande och nu är blott

mera styckvis intercipprad med deraf följande igenvallning

•amt derföre förljent af namnet Safveån, der tyckes denjia
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äxt hafva sitt egentligaste hemvist och sträcka sig icke min-
dre långt frän hafvet, nämligen ända till Gräfsnäs i norrasto

viken af sjön Anten. Derifrån har kanske någon gäng varit

en genom Wanderydsvattnet och Romeled gående förening

med Götha-elf, så att en annan stor flodö analog med Hisin-

gen bildats, till ännu större vattenvexling. Förutan denna sa

märkvärdiga flod-sträcka, som väl kan anses nog mägtig för

att tillegna sig Jacobsstaf och vid dess nordliga upphörand*
förvandla den till en vattenväxt samt sedan såsom sådan skyd-
da den för köld i sitt djupa med verldshafvet sammanhän-
gande sköte, är denna växt icke hos oss sedd, om icke vid

motsvarande östra sidan af Götha-land, der den likväl på
Norrlandsstranden vid Veetervik är så sparsamt funnen, att

den torde vara en mera med barlast tillkommen främling äu
riktig inföding.

Denna egentliga S. aquatlcus syiies endast vara utspridd

till dylika med verldshafvet i förening stående vattentrakter

af England och nedre Tyskland. Deremot uti Italien och
andra södra Europas länder finnes en finare och mera små-
blomig form med hjertformig ändflik pä de nedersta bladen

,

livilken form torde kunna anses såsom tillkommen genom der

varande climats större torrhet och andra omständigheter. E-
medlertid har den blifvit upptagen under namn af S. errati-

eus Bertol, uti Reichenb. icon. t. 35y. f. 638. Sprengel syst.

3. p. 55g. Härom kan jemföras Bot. Zeitung i8%6. p.433. der

något tvifvel om den riktiga S. aquatlcus uppkastas, som ge-

nom vår tabell och öfrige framställning torde kunna attt««

upplyst.

Tab. vid Götheborg si väl tecknad af Dr. Wahlberg, att inga »är-

skildta smSfigurer blifvit nödige , om icke b. strålblomma , c. disk-

blomma och d. frö. Att en stor gren för tabellens smalhets skull

blifrit afskuren upp i blomvippan, så att densamma knappt är ntr <Mi

tiU bälften föreställd , lärcr snart falla i ögonen.
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VIOLA MONTANA.
Stjelken upprättstäende, trekantig. Bladen nedtill

hjertlika, uppåt aflånga, på öfre sidan litet Iiåri-

ge, sågade. Btadskärmen utåt tandade; de öfre

halft-ägglike , längre än halfva bladskaftet, af bla-
dens tjocklek. Blomfoderjiikarne lancetlike, spet-

sige.

Linn. Fl. Sv. n, 787. ed. Wahlenb. n. 967.

N.äst efter det syftemålet för Sv. B. att framställa Svenska na-
turen sådan som den är, synes intet vara angelägnare än att

visa huru och på hvad skäl den förr blifvit föreställd, och
det i syinierhet då detta föreställningssätt verkligen är löran-

ledt al eller till och med grundadt i Svenska naturen. Man
har i den föregående numern sett, huru stort sammanhang sy-

nes vara emellan den växtens namn, skiljande m. m. och en
mycket egen trakts beskaffenhet. Något dyUkt och kanske i

vissa hänseenden ännu betydligare kan sägas om närvarande
växt.

Den lika sä allmänt kända som allmänt förekommande
"Hund-Violen, Viola canina^ Sv. Bot. n. 290. har det ge-

mensamt med flere växter af samma vidsatta artnamn , att va-

ra såsom det djm*, hvaraf de äro uppkallade, högst mångfor-
mige och derigenom äfven en plåga för de till allt fint åt-

skiljande strälvande vaxtkännarne. Sedan man funnit den
förändras icke allenast till storlek och ställning på åtskilligt

sätt, utan äfven till finare och gi^öfre hårighet samt öfverst i

Norrland äfven äga särskildta gallstånd; så synes man väl vid

dess derstädes iagtagne upphörande vara trött vid att undersätta

flere artförändringar. Då således Linné sedan på långt afstånd

från desse Hundviolens förändringar eller vid Lappska fjäl-

larnas rötter och nära derintiU varande berg fick en annan
form, tycktes den väl med dubbelt skäl kunna bestämmas så-

som egen art. Denna här aftecknade arts skiljemäi'ke blef

då hufvudsakligast de stora bladskäi'men , som öfverst hel och
hållna äga de andra bladens gröna sammansättning, med nä-
stan blott på en sida varande gröfre och bredare inskärnin-

gar, och som hinna till mer än bladskaftets halfva längd.

Också äro bladen uppåt mycket mera aflångt utdragna, hela

växten starkare eller stadigare upprättstående , liksom mindre
bärande märke efter den ofta inträffande torka och mattande
blåst, som synes utmagra K. canina på sydligare slättlandstrak-

ter. Vi finna derföre Linnés gifna artnamn såsom vanligen

ganska passande för att uttrycka naturen af växtens omgif-

velse och med detsamma dess egen beskaffenhets ursprung.

Detta oaktadt neka utländske Växtforskarne dessa skilj^-

akUghcters giltighet för att bestämma en egen art, och säga,



682.

att pä deras berg synes, huru denna så kallade art samman-

flyter med Hund-Violens otvifvelaktiga förändiingar nämligen

med V^ canina S lucorum Reiclienb. icon. t. jb. i. i54. Mer-

tens DeutscLl. FL 2. p. 262. 266. Må hända sker sådant

hos dem mera än hos oss derföre, att i Tyskland stora slätter

och höga berg äro hvai'andra närmare och verkligen mera

blanda eller förena sin vegetation, Derjämte kunna också o-

iika grundsatser i vetenskapen anses såsom något bidragande

till så olika bestämningar; ty då Linné vid Violernas skiljan-

de satte mycket värde på bladskärmens beskaffenhet såsom

närmast förent med hela växtens hållning, så finna nyare

granskare allt för liten beständighet uti dem och söka mera

konstiga skiljemärken uti blomfodrets beskaffenhet, sporrens

längd m. m. d. Häruti märker man tydligen den olika syft-

ningen, som hos Linné var till allt sådant, som sätter väx-

terna i samband med öfiiga naturen , hos de nyare till det

absolut begränsande, hvilket just ofta genom sin afsöndring

likväl blir ohaltbart. Utan att -välja bestämt algöra, hvilket

som uti nu förevardande fall leder till det rättaste, nöja vi

oss med att stödja den ofvan meddelade uppgiften om deniia

Linnaeiska växts i'iktighet med den försäkran, att i de trak-

ter, der Linnés V. montana skall växa, ingen annan än denna

förekommer, och att i synnerhet de smalbladiga förändrin-

garne af V. lactea, som så ofta blifvit uppgifna för Linnés

K. montana, stadna på ansenligt afstånd frän dessa orter^

så att om dem icke bör bli jiågon fi'åga.

Tabellens hufvudfigur med blommor är tecknad vid Arfvidsjaur

i Piteå-Lappmark af Herr Laestadius, b. blomfoder med nedersta kron-

bladet, c. sido-kronblad och d. ett af de öfversta kronbladen. --

«. fruktbärande topp frEn Akankoski kalkbrott i Kemi-Lappm?rk.
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OPHRYS ALPINA.

Stomläppen aflång , odelad , på sidorne utgående i en

blott trubbig tand. Bladen från roten, jemnsma-

la, lika med den bladlösa stjelken.

Linn. Fl. Sv. n. 817. ed. Wahlenb. n. 590.

JOasom artnamnet redan antyder ar denna växt ntaf hela Na-

turliga Ordningen OrcJudece den, som finnes aldraöfverst sä

väl på högsta Lappmarkens som medlersta Europas fjällar.

Man torde således icke heller böra undra, att den blir sä

pass outvecklad, att slägtet icke straxt och otvifvelaktigt i-

genkännes. Rötternas beskaffenhet visar, att den icke kan

stå långt ifrån egentliga Orchis-slägtet, som med sina rötter

gifvit hela Ordningen sitt namn. Den inunder hvarken sporr-

eller säckformige ntan temhgen plana blomläppen, tillika med

de im-e kionbladens ringa längd och bredd mot de yttres, sät-

ter den näst unaei F lugb I om s tr e t {Ophrys myodes) Sv.B,

t. 293., som också rätt väl kan blffva en bergsväxt och på

Omberg växer ganska väl tillsammans med Bartsia alpina.

Vi se i alla andra delar hos närvarande fjällväxt blott en rin-

gare utveckling: de öfre kronbladen behålla alltid en sam-

manlutning liksom för att skydda inre delarne föi' snöfall och

köld; blomläppen förblir alltid mycket mindre och på sidan

blott försedd med en vinkel eller mindre betydlig tand, lik-

som vågade den sig icke utom det öfre taklika skyddet. Äf-

ven de innersta fröredningsdelarne deltaga i denna ringa nt-

veckling, i det att befröningsmaasorne icke såsom på O. myo-

des hafva strängarne lösa inom nedre delen af skidorne, utan

mera fastväxta och bara. Detta sätter vår fjällväxt i en säi'deles

likhet med slägtet Satyriiun, af hAalket S. viride finnes högt

upp på fjällen särdeles öfverensstämmande, och hvilket slägte

nästan på samma sätt skiljer sig från Orchis ; men i anseen-

de till alla delarnas större utbildning hos de sistnämnde släg-

terna far allt en större betydenhet i yttre delarne. Derföre,

ehuru vi antagit Saiyrium såsom ett särskildt slägte från Or-

chi.s, så tycka vi oss väl kunna låta närvarande fjällväxt stiy-

ka under Ophrys , och således lemna vi i sitt värde det nya

slägtet Chamorchis Rich. eller C?iama;repes Sprengel, hvilket»

skiljaktigheter blott ligga uti det som nu är anfört.

Vi torde sä mycket mera få anse ofvananförde blommans
bildning såsom ägande samband med växtstället, som hela öf-

riga ofvan jorden varande växten tyckes visa en må hända än-

nu större lämpning efter climatet. Ofvanpå rolknölarne sitter

en hinnaktig hölsa [spalha?), som synes vara nog stor för att

öfver vintern hysa hela örtståndet. Ur densamma utveckla

sig sedan bladen och stjelken på en gäng och i en ganska

synnerlig likformighet, för att i största bast vara färdiga uU
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blomning. Delta allt synes hafva en stor likhet med vissa

lökväxter i synnerhet Saffran-arterna [Crocl); och om vi

luirniare betrakta växningens omständigheter för dessa olika

växter, finna vi en öfverensstämmelse , som är större än man
kan förmoda vid nästan motsatta orsaker. Liksom vår fjäll-

växt näi'a under snögränsen har blott några fa veckor att vä-

xa pä, så måste också Saffransarterne efter den regniga vin-

tern skynda att snart växa ifrån sig för den straxt efterföl-

jande starka sommarens torka. Det är således synnerligt huru

kallaste fjällens och hetaste öknens växter kunna af motsatta

orsaken blifva så påskyndade i sin växt, att deraf samma ut-

seende uppkommer : en ny bekräftelse på den satsen att ytter-

ligheter närma sig till hvai-andra. — På vår lilla Fjäll-Ophrys

synes den nya löken med sin upphöjning uppom den gamle

och med sin krans af redan uttittande nya rottrådar visa, huru

den tidigare äu andra förvandla växter förbereder följande

årets hastiga växning.

På Helvetiska alperna finnes denna växt endast straxt

nedom och invid sjelfva snögränsen, liksom kunde den till

lölje af sin nu angifna natur icke fördraga någon varmare

och längre sommar, som der vankas längre nedom samma
gräns. Deremot i Lappland växer den på några från snöa

bättre blottade och gräsbeväxta sidor till och med i sällskap

af Astragalus oroboides , men alltid vid högsta delen af fjäll-

ryggen, der ett fÖr långvarigt vegeterande ändock är litet att

befara.

Tab. är utförd efter ett utläst gjordt vid Salten i Norska Nord-

land af Herr Laestadius. Likväl har I synnerhet en hlomma af öf-

vn.drifven välmening blifvit tillsatt, så utvecklad eller vidöppen i lik-

het med fig. c, att en sådan aldrig af sig sjelf och utan valdsara ut-

bredning förekommer på axet, hvarJgenom ett nå^ot främmande ut-

seende uppkommit, h. blomma särskild , sedd från sidan i sin na-

lurliga ställning och så outslagen , som den naturligen alltid blir. c.

blomma med våldsamt uthredda kronblad och midtför sedd. O. inr»

delarne af blomman b. nSgot mera förstorade.
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CAREX PEDATA.

Honaxen något skaftade, nära hvarandra sittande,

med strödda och få blommor. Skärmen strå-om-

fattande, spetsigt uddade. Fröhusen glatta och
glänsande, nästan klotrunde, försedda med en li-

ten spets och tyåläppig öppning.

Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 108 i. Wahlenb. Fl. Lapp. n. 444. t. i4»

Svec. n. 1067.

u.'ti den Linusciska nu mera inom Englands gränsor förva-

rade Växtsamlingen lärer icke finnas iiägon växt af ofvan-

stående namn. Man hade då ingen annan utväg till dess be-
stämmande, än att söka densamma der den först i natureu

blifvit påfunnen; ett sätt t:ill växters bestämmande, som i föga

mindre tvifvelaktiga fall ledt till så goda bestämmelser, att de
blifvit gillade af sjelfve de Linnaeiska Samlingames upjDlj^ste

ägare, nämligen enligt de dunkla eller mindi'e tydliga anled-

ningar, som efteråt i dessa Samlingar blifvit märkbara. Således

är nu t. ex. bestämmelsen af ^Ira alpina antagen uti den nya
Brittiska Flor an. En så lycklig utgång kan något trösta

oss öfver den stora förlusten af Linnasiska Samlingarne, då

den öfvertjrgar vetenskapens verld, att hela Svenska jorden

kan i många fall vara mera upplysande än några deraf pläc-

kade strån, och att den i alla fall behölVes till bekräftande af

det, som nSgon gång i Sauilingeii genom hastighetens oaktsam-

het blifvit mindre tillräckligt inlagt eller betecknadt. Det äi' så-

ledes som den Linnaeiska Samlingen icke gör den Svenska jor-

den umbärlig för Växtei-nas vetenskap, hvarigenom vi icke

kunna annat än uppmuntras till dess nogare undersökning,

luider det att vi med största tacksamhet erkänna de stora

upplysningar, som alltid skola hämtas från meranämnde Sam-
lingar, och derföre med glädje erfara, huru de med alla kon-
stens och vetenskapernas medel förvaras såsom en helgedora *)

*) Om Linnaeiska Växtsamlingens förvaiung 1 England före-

kommer en Berättelse i Regensb. Bot. Zeifung i8i5. /.

Beil. /. der följande ord läsas p. 4. "Mohamed's Ge-
beine können in derKaaba zuMekka nicht ge-
wissenhafter avifbew^ahrt seyn, als Linnés Sam-
lungen - - - - diese Sehätze des nordischen
Prop heten ." och vidare p. 7. "Die Exemplare
Linnés - - - sind sehr gut erhalten inid mit Sub-
limatauflösung iiberwaschen." - - samt åter p. 4. "Her-

barium— sogar noch in demselben Kasten, in welchem das-

selbe einst in Upsala aufgeslellt war (so wenig auch die altmo-

dische Architectiu' dieses Kastens zu der eleganten Einrich-

tung des Museums harmonirt)" --hvarvid torde få anmärkas,

att skåpet också med tiden behöfver något sublimat 1
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uti det rikaste land, som verlden äger. På detta sätt blir a

ena sidan den Linnasiska Samlingen bäst förvarad i brist pa

den svenska naturen, och å andra sidan den svenska natu-

ren bäst undersökt i brist af Samlingen, utaf hvilka särskild-

ta bemödanden slutligen den största möjliga upplysning måste

framkomma. Det är vanligen genom olikartade bemödandens
slutliga förening, som det bästa möjliga uppstår så väl i ve-

tenskapernas som konsternas och inrättningarnas verld. Om
denna förening icke så snart och utan omständigheter vinnes,

så torde man hafva skäl att trösta sig deröfver, då vitslaget

derigenom blir desto vissare och värdeias desto mera.

Angående i fi-åga varande växt viste man, att* den blifvit

tagen på Piteå-Lappmarks fjällar afSolander; att den skulle

aga nästan trådsmala nedtill släta blad, tre ax af nästan samma
höjd, ehuru utan skaft, och det emedan de nedre eller hon-
axen voro utdragne med mindre tätt sittande blommor, som
föröfrigt voro mörkt rostfärgade. Vid eftersökning på nämn-
de fjällar fanns ingen annan art än den här föreställda, hvar-

på deniia beskrifiiing passade. Väl äger den icke sådan stor-

lek, som Linné synes antyda; men detta kan särdeles för

fjällväxter, som så lätt till längden förändras, icke vara af

stor betydenhet ; ej heller äro fröhusen "obsolete pubescen-

tes" utan glatta, hvilket dock på de brunskade fjäll-starrai'-

terne icke så lätt urskiljes. Ett större stånd af denna således

märkvärdiga art är afritadt i den sednaste Flora Lapponica
^

men den mindre figur, som här gifves, har icke dess mindre

sitt utmärlc^a värdft gpiinni den friare slällningpii.

Man vet icke att denna art är funnen utom de Lappske
fjällarne; ehuru kännetecknenas mindre betydligliet och väx-
tens oansenlighet kan göra, att den måhända blifvit öfversedd

i mindre undersökta länder bland den stora mängd af dylika

växter som finnes.

Det är i synnerhet med C. digitata och den dermed
kanske för mycket förvandta C. ornithopoda , som sjelfva art-

namnet ger oss anledning att sammanlikna denna art. De små
fikärmen, tätt sittande axen med glest strödda blommorna gö-

IM också ett nästan dylikt utseende; men fröhusens j^latthet

och hela öfriga naturen visar ingen förvänd tskap med sist-

nämnde starrarter.

Tabellens Iiufvuiirigur är rlfad vid Ran-dalen i Norska Nordland
raidt emot Piteå-Lsppmark af Herr Lacsladius, b. en del af struet

med skärm och ett mooet horir-ix. c. fröhus, d. fjäll, som sefat dei-
under : alla tre sistnämnde fiaurerne förstorade.
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PINGVICULA ALPINA.
Fjällens Fet-Ört.

Blomfporren conisk, tillbakaböjd, kortare än blomläp-

pens flikar. Fröhuset tillspetsadt

Linn. Fl. Svec. n. a6. Lapp. r. 12. t. 12. f. 3. W«hlenb. Fi. Sv.

r. 23. Reichenf). icon. t. 8j. f. x56. (och såsom artförändringar äf-

ven 167. och i63.).

X ill ersältniiig fur den brist pä allmän slägt- bestämmelse^

som vid detta slägtets förnämsta art, Allmänna Fetörten/
P, pulgariSf i Sv. Bot. n. 56., kan anmärkas, torde man här

få anföra, att slägtet liar en sporrforniig blomkrona, som Iram-

till delas i tvänne läppar, af bvilka den ölre är två-flikig, den

nedre treflikig. Pä öfre sidan af denna blomkrona är fästadt

ett blomfoder, som i ännu liögre grad är tvåläppigt, men sa

att tvärtom öfre läppen blir treflikig, den nedre tvåflikig.

Fi'ån detta å öfre sidan varande blomfäste liksom ned- eller

inskjuta fröredningsdelarne i blomman på det sättet, att pistillen

blir uppom eller längre fram och de tvänne ständarne nedom eller

bakom, liksom understödjande den förra med sina krökta strän-

gar, hvilka slutas med en i deras utvidgade, nästan sköldfor-

miga, ända på inre sidan insänkt frömjöls-knapp. Fröhuset

bildar sig inom blommans hinnor merendels något snedt, och

öppnar sig slutligen till hälften med två flikar eller skal, inom
hvilka finnes ett enda rum, som midt uti sig äger ett fritt frö-

fäste, från allmänna fästet upphöjt genom ett verkligt skaft,

som gör att det kommer riktigt midt i fröhus-i'ummet och
blir i möjligaste grad fristående. Detta fruktens förhållande

närriiar slägtf^^ till Rotacece, men blomman förer det till Per~
sonatce. Hvar blomma sitter på sitt egna skaft, som uppkom-
mer fiåii roten emeUan en krets eller ros af blad, hvilka äro

mer eller mindre tungformige, oskaftade , med in- eller upp-
ätböjda kanter och derinom eller j)å ölre sidan smörjiga utaf

en mängd liksom fetma utsilande papiller, hvai^af släglnamnet.

Roten synes alltid vara flerårig, fästad i fuktig jord, som tyc-

kes vara så pass nödvändig, att efter den torra sommaren
1826 knappt någon blomma af den allmänna arten kunde på-
finnas. Derföre håller den allmänna Fetörten sig mest i

skogstrakter, uppom hvilka i egentliga bergs- eller fjällbygder

tillkomma några ovanligare arter, som nu, så vida de tillhöra

vår Flora, skola framställas.

Uti norden finnas blott tvänne medarter bredvid Allmän-
na Fetörten, hvilka intaga hvar sin motsatta sida om huf-
vudarten och utbilda sig der i högsta grad, hksom skulle det-

ta sparsamhetens land mest egna sig för motsatta ytterlighe-

ter. Den första har nämligen de mest vidöppna blommor-
na, den längsta frukten, växer på de högsta ställea och blom-
mar först med snöens färg, då hos den sista allt detta är
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motsatsen, hvaifore det också passar att sedan jemfurelsevis

iramställa densamma.
Den egentligaste Fjällarnes Fetört [P. alpina) har i

sammanhang med de nämnde, i hela slägtet mest vidöppna,

blommorna också den tjockaste och kortaste sporren,' som dess-

utom antager gulgrön färg liksom närmande sig åt sjelfva ört-

bladen, då deremot de andre arterna hafv^a annorlunda färgad

(violett) sporre, fröredningsdelarne synas äfven ^ i anseende
till ett häi-igenom uppkommet större rum i blomman, blifvit

mera fritt utvecklade och i synnerhet blir frukten mycket
längre eller nästan snabelformig. Färgen förekommer i detta

slägte myckel beständig; ty så vanligt det annars är, att vio-

letta blommor kunna bli hvita, så vet man icke något sådant

vara anmärkt om de violett -blommande Fetörterne. Det är
således äfven en större egenhet än man skulle förmoda, att denna fjall-

arten liar hvita blommor med den dragning åt gröngult.på sporren, som
redan är nämnd. På blomlåppeii hafva flere arter något gult, men hoa
denna ar det som märkligast och går ofta ut i tvänne bestämdare gul-

luddna fläckar, som gifva anledning till medlersta tlikens delning i tvän-

ne hörn eller rättare flikartiga rundningar. Detta är en sorts frodighét,

som ibland förekommer på l]ällen, utan att på något sätt egna sig till

en särskildt art (hvarföre den dock blifvit ansedd under namn af P.fia-
ve scens Flörko..Reichenb. icon. t. Si.f. i68.) Också en annan
slättlandets form (P. hrachyloba p. s. st. f. 167.) anse vi komma under
samma förhållande och vara densamma, som hos oss finnes påGottland.

Denna sednaste formen får också något bredare och derföre äfven kor-

tare flikar på öTre blomfoderläpnen, hvilken lilla skiljaktighet så väl

tyckes kunna stå tillsammans med den nämnde olikheten, utan att pS
något sätt gifva skäl till att antaga densamma såsom en tredje art. Den
hårighet på blomskaften, som skall hafva skaffat den rum i en annan
afdelning hos Sprengels Sys t. Ve g. 1. p. 48., synes vara en än-

nu obetydligare skiljaktighet; och vi torde dess mer få anse arternas

fördelning efter hårigheten samt denna utbrytning i anledning deraf for

så litet Linnaeansk , att vi åtminstone icke komma i någon frestelse att

följa densamma. Långt bättre synes oss blifva, att indela slägtet efter spor-

rens större och mindre vidd, hvars grader torde bäst kunna bestämmas ef-

ter sidonervernas riktning på sätt som å närvarande tabeller är antydt.

Vi hafva förut i Sv. B. och annorstädes anmärkt den stora likhet,

som, hvad vissa växter vidkommer, finnes emellan våra fjällar och do

mest aflägsna slättlandstrakter. Denna Fjällens^ fetört synes just egnad,

att med sin omtalta vidöppna blomma intaga så mycket ljus och värma,

som i hast ske kan, eller i högsta grad älska ett fritt läge. Det blir da

Jorklarligt, huru den från fjällens snövattensbäckar kan med ett hopp

komma till det flackaste slättland eller rättare den för blåsten mest ut-

satta ö , som Sverige äger. Sjelfva kalkbildningen på Gottland synes

g3'nna denna gemenskap, som också äger rum för det midt emot svaran-

de Lifland.

Att denna fjällens art i anseende till kraft och användning

kommer nästan alldeles öfverens med Allmänna Fetörten, synes

olvifrelagtigt.

T;.b. är hufvudsakllgast ritad vid Karasuvando i norraste Lappmar-

ken af Kyikoherden Laestadius, b. blomma framifrån sedd. c. blom-

läppens medlersta flik af den förändring, som kallas bimaculata. d. blom-

foder, sedan blomkronan blifvit frånrifven, med blottade fröredningsde-

lar, allt sedt från sidan, men vid d + midtföre. e. den frånrifna blomkro-

nan frän sidan sedd och sammantryckt, för att visa nervernas utsprid-

ning. (Vid dessa tre sednaste figurerna torde dock böra anmärkas, att de

äro ejorda efter torra och sedan uppblötta exemplar.) f. fröhus med
blomfoder, g. detsamma blottadt och uppsprunget.
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PINGVICULA viLLosA.

Blomsporren nålformig, rakt bakåt stående, längre än

blomläppens urnupna flikar. Fröhuset omvändt

hjertformigt.

Linn, Fl. Svec. n, 27. ed. Wahlenb. n. a5.

\_/aktadt den föregående arten (P. alpina) således kan besö-

ka mildare trakter och ehuru den till blad och rot har största

likhet med P.pulgaris^ så att blott de, fÖr ofvannämnde orsa-

ker i luften mera utsatte, delarne synas vara annorlunda, —
så finnes dock aldrig något vidare närmande mellan dessa ar-

ter, utan båda bli på denna sidan stadiga utan något alvikan-

de mot sin mellangräns. Deremot finnes af den Allmänna
Fetörten, P. vidgaris , verkligen på fjällen en förändring,

som något närmar sig mot P. uUlosa medelst ett tydligare hå-

rigt ékaft och mindre blommor. Detta oaktadt deltager den

sistnämnde (P. ^illosa) alldeles icke i detta närmande, eller

går henne på något sätt till mötes, utan blir sig alltid lik så-

som mycket skiljd i synnei-het till nedre delarna, hvilket sy-

nes hänvisa till en större orsak i grunden , der hufvudskiljatig-

lieten mellan dessa sista både arterna befinnes ligga. Detta allt

gör denna art ännu mera till den nedre ytterligheten mot den

förra, som vi anse för den öfre.

Om vi återigen börja med blomman, få vi anmäi-ka, att

denna hos P. villosa är smalast eller trångast i hela slägtet,

«å alt sporren blir som man kallar nålformig. I sammanhang

dermed synes äfven fröredningsdelarne vara de kortaste och i

synnerhet fröhuset bli nästan omvändt hjertformigt. Alla blom-

mans flikar äro icke blott ti-ubbigt kilformiga, utan till och

med urnupne, som är något ganska eget hos denna art och

veterligen icke finnes i minsta mån hos någon annan art i

slägtet. Blommans utmärkta smalhet ökar pä visst sätt oan-

senligheten ; hvarföre den enslige forskaren blir desto mer för-

nöjd af att inuti blomman mötas af liksom tvänne täcka Ögon,

som bildat sig på nedre läppens mellanflik. Dessa svara väl

mot de två gula fläckarne pä förra artens nedre läpp, men äro

ojemförligt bättre utbildade på den blåaktiga grunden och för-

sedda med sin mörka ögonprick midt uti. Bladen äro ojem-

förligt de minsta , rundaste och tunnaste eller mest hinnaktiga

i hela slägtet, och kunna i följe häraf icke blifva tydligen fe-

ta på ytan såsom hos föi^egående arter , utan i dess ställe ut-

bildar sig en ganska utmärkt hårighet i kanterna i synnerhet

ä nedre delen (eller det) som något svarar mot bladskaften.

Denna del blir så mycket tydligare som allt till stjelk och rot

hörande är mycket fint och utdiages till och med i årliga af-

«atser, hvilka, oaktadt finheten, så tydligen visa dessa delars

mångårighet. Den utmärkta håriglieten, som föröfrigt betäcker

blomskaften och blomfodret, synes äfven på visst sättåterfin-



686.

nas i fröhuset , så vida som de enskildta fästena för hvart
irö ävo Låiiormiga och gifva hela det gemensamma centrala

fröfästet utseendet af en liten härtofs. Det kan således tyckas

vara med allt skäl, som hårigheten fält gifva denna art sitt namn,
och torde äfven kunna anses som en motsats mot den föregå-

ende alltid i hög grad glatta arten.

Det redan ofA^anlör antydda sammanhanget mellan i syn-

nerhet nedre delarnes bildning och grunden, hvarpä växten
finnes , torde nu förtjena att närmare betraktas. De andre ar-

terna växa vanligen på dyjord, och det så beständigt, att ingen

(om icke den ofvanför nämnda fjällens artförändring af All-
männa Fetörten) skulle komina på Röd mossa [SpJia-

gnum), Deremot är denna axX. alldeles egnad åt Pvöd mossan
och ät de stora trakter deraf, som mest finnas i nordligaste

Lappland. I den delen af detta land, — som långsammast af-

sluttar, utan att bilda sjöar rrb hvilken dessutom torde på visst

sätt mest få njuta arctisk sommarvarma, — der bilda sig d,«

största R ödmoss e -kärren, som till och med af en öfver-

drilven grundsyra på sig uppskjuta liksom ättehögar ai Röd-
luossa. Sådan är trakten i synnerhet omkring Enontekis;

och emellan samt invid densammas Rödmosse-attehögar
växer denna art ymnigare och vackrare än annoi-städes. Maa
torde således f^ anse detta såsom dess egentligaste hemvist,!

hvarifrån den spridt sig till de andre Lappmarkerne och-äfven

till öfre delan af Jemtland , Sibirien och Grönland. Att nu fin-

na den bildad efter denna högsta nordens största Rö dm os se-
nederlag och att se i dess hårighet en viss också för R Od-
in os san uppkommen liksom Dr öser- artad natur, hvarom
mera nedanföre, torde icke vara öfverdrifvet.

Hvad kraften vidkommer tyckes denna lilla art i anseen-'

de till sin ymniga saft-utsilande hårighet på blomskaften och
växande endast på Rödmossen {Sphagnum) bÖra öfverträf-

fa den Allmänna Fetörten och närma sig till Drosera^

egentliga Silhår, men dess litenhet torde gÖra användningen

Bvår och mindre vidsträckt.

Tab. är hvad hufvudfigurorne angår tecknad vid Karasuvando £

norraste Lappmarken af Kyrkoherden L se s t a d i u s. a. ett stånd af vanlI-<

gaste storleken med en nyss utslagen och derlöre mera djupt nedhänganw

de blomma samt ett nyss öfverblommadt skaft med börjande fröhus, b. ett

stånd, som ännu nederst visar förra årets blad- och stjelk-Iemningar (till

bevis af växtens flerårighet) samt föröfrigt ett ungt, men fullvuxet,^ fröhus.

c. blad och d. en sådan bladtillämning, som finne» under de riktiga bla-

den, e. blomkrona, sedd framifrån och mycket förstorad, f. blomma mera
snedt framifrån samt i mera utblommadt tillstånd och derföre något min-
dre hängande än på a. — g. en del af nedre blomläppen än mer förstorad,

till att bättre visa de ögonlika fläckarna, h. lösrifven blomkrona sedd från

sidan och sammantryckt, i. fröredningsdelar, liksom förra figuren efter

uppblötta exemplar, k. fröhus uppsprunget och sedt tvärtför öppningen.

I. detsamma sedt längsefter öppningen, m. fröfäste blottadt, men med qvar«

sittande frön. n. detsamma utan frön. o. frö. — Dessa figurer hoppas maa
gifva en sådan framställning af växten, alt Re i c hen b. icon. t. 83. f.

17a och 173 liksom flere andra äfvenledes efter torra och ofuUkomligar©

exemplar gjorda Afbilder icke behöfva anföras.
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HOLCUS ATKOPURPUREUS.
Smcibtommorne t\k (eller sällan 5 och 4), bägge (el-

ler alla) försedda med lika uppstående borst och

fullkomliga frön, särat vid basen omgifna af hår

och mot toppen linluddna. Blomfodren inneslutan-

de alltsammans (till och med borstens toppar),

tillspetsade.
Wahlenb. FJ. 5v. n. g3. (under Aira).

G.Träsens indelning och bestämmande till sina slägten påkallat

kanske mera förbättringar au någon annan Natuilig Ordning

bland de tydligen blommande växterna. Utaf nyare försök här-

iitinuan synes oss Raspails vara det mest lofvande. Det har

haft en sådan inflytelse på var öfvertygelse , att den här iöre-

stäuda arten nu blifvit flyttad hll ett annat slägte, och det p3

så goda skäl , att varaktigheten af denna förändring synes 03«

Tara otvifvelaktig.

Slägtet Holcus, Ludd-tåtel, (hvars tvänne gamle ärter

förut äro gifna i Sv. Bot. nämligen lanatus under n. 84 och

mollis under n. 198.) skulle enligt den gamla (der också med-
delade) slägtskiUnaden kännas af tvänne olika småblomraor inom

livait och ett blomfoder, af hvilka dan öli-e var hanne och en-

sam boi^stbärande ; men detta kännetecken, såsom egentligen be-

stående i en missbildning eller bristfäUighet, kunde icke uatiu:-

hgen vara hållbart sä vida naturen måste sträfva att bota den-

samma. Till detta syftemål synes naturen hafva hunnit hos

närvarande art, som fått alla småblommorne lika fullkomliga

och således afkastat den gamla slägtskiUnaden, utan att derfö-

re vara en mindre god art af slägtet, som således blott behöf-

ver att med andra ord bestämmas. Småblommorne äga således

hos det reformerade slägtet Holcus en utmärkt litenhet mot
det stora blomfodret, som de således icke uppfylla, utan an-

taga derinom en sådan fri ställning, att flerestädes så väl vid

basen som upptill tomma rum uppstå mellan dem och blomfo-

dret. Denna fria ställningen gör att de särdeles lätt utfalla

(hvarföre gräset blir fallet för att sä sig sjelf) och aldrig syna»

bli viviparerande såsom på flere arter af slägtet Aira o. d.

Med detta allt tyckes följa , att borstet icke utgår från basen,

•utan från öfre delen af ryggen, samt hos olika arter kröker sig mycket o-
lika till och med tillbakars inom blomfodret. Vidare äro småblommorne
utan alla sido-nerver och i sammanhang dermed af en jemn , nästan
broskaktigoch glänsande substans ungefärligen såsom på slägtet /'Äj/aAJf.

För att bättre innesluta småblommorna har blomfodrot en mera båtfor-

mig skapnad med inre skalet treköligt. Hela gräset är utmärkt vekt och
finluddet, som gifvit anledning till det svenska ganska passande namnet.

Oeremot hos det närmaste slägtet Aira, egentlig Tåfel, äro små-
blommorne tätt omsvepta af blomfodret och ungefärligen lika stora el-

ler litet längre än detsamma, hvllket också derföre icke har någon båt-

form eller trekölighet; Borsten utgå från basen och kröka sig icke förr

än uppom både småblommorne och blomfodret. Småblommorne hafva

oftact två sido«nerver, emellan hvilka tunnheten eller saftlösheien äc
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desto större. Hela gräset är glatt, men sträft, ägande antingen mycket
grofnervige, platta eller också borstlika blad.

Enligt dessa skiljaktigheter passar närvarande Lappska gräs ganska

väl in uti slägtct Holeus. Deremot uti ^zVa-slägtet har det alltid skic.

kat sig mindre väl och i anseende till sina snilblommors litenhet kom-
niit nedemot de minsta arterna (utgörande ett bihang, Airopsis), som
liafva borstlika blad och uti allt en hel annan natur. Det intager så

villigt sin egna plats uti Äo/cu5-slägtet, att man nu mera kan undra,

hvarföre det icke lörr ditkommit, hvartill orsaken egentligen varit de

mera fullkomliga småblommorne , som man icke velat medgifva inom
det slägtet på gammalt sätt betecknadt. I det hela hafva /fo/c«*-arter-

ne en nog lönlig (clandestin) blomning, hvilket hos de vanliga arter-

na hjelpes dermed att den öfre småblomman antager hann-natur. Der-
emot hos närvarande art är all blomning så lönlig, att man sällan ut-

X)m smSblomiuornas toppar märker några ståndare-knappar. Döt be-

ständiga Lappska sommarljuset synes i många fall göra en mera ut.

vecklad blomning umbärlig. Hela gräset hos denne art är i hög grad

slutande sig till de förra arterna i slägtet såsom utmärkt lent och bred-
bladigt samt vid nogare påseende äfven å bladens öfra sida betäckt med ett

fint ludd. Den betydligare färg, som icke heller alldeles saknas hos sydli-

gare arter så vida finluddenhet låter densamma genomskina, finnes här

titbildad till den mörka purpurfärg, som gifvit aften sitt namn, hvil-

ket den äfrenså väl kan bibehålla i sitt jiya slägte som i det gamla»

Man torde således få fägna sig öfver, att i detta gräs hafva fun-

xit en länge saknad eller misskänd prydnad för sitt slägte. Den mest

1 u d dn a arten, H. lanatus, saknar mest den antydda färgen, har i hög-

sta grad den abortierand© blomningen och synes fordra mesta värman
iör att växa* Den andra eller blott lena arten, H. mollis , har lud-

(det samladt vid lederna, antager i synnerhet på blomfodret betyd.

ligt af den mörka purpurfärgen, får ibland också öfre småblomman
fruktbar, men alltid med långt borst, som hinner utom det tillspetsa-

fle blomfodret» Man finner den draga sig mest åt vestra sidan af Göthaland

<jch således i detta som andra afseenden något anvisa på den sista ar-

len. Denna här nu föreställda Holeus atropurpureus ger genom sin

friska fröbärning såsom nämnt är full betydelse åt slägtet, utvecklar i

saknad af luddet på yttre sidan den mesta purpurfärgen, men får der-

emot dess mera hår omkring smiblommorna och äfven finluddenhet pS

^esammas öfre del. Denna nordiska art framkommer icke förr än i

Jemtland och tilltager sedan i allmänhet eller ymnighet genom hela

Lappmarken , så att den först under den aldrig nedgående arctiska so-

Ici; som mest visar sin purpurfärg, såsom den största skönhet på sitt

ställe i eitt slag. Den håller sig äfven i den trakten der skogen bör-

jar upphöra och således solen mest oafbrutet kan verka, utan att kylan

ännu blifvit lÖr mycket kännbar. Det är just denna trakt, som vi finna

mest kunna emottaga de utkastningar af sydligare slättlandsväster, som
vi flere gånger anmärkt särdeles förekomma i Lappmarkens högre del.

Att detta egentligen Lappska gräs finnes mot ryska sidan vid Pasvig, ar

säkert; men om det sträcker sig längre bort igenom Siberien, vet man
icke. Det synes visst, att det icke växer åt Amerikanska sidan.

Do sydligare arterne få I Danmark namn af Hasste fröjd såsom

det begärligaste bete för dessa djur. Här vore således äfven en fägnad

för Lappska hästarne och, der icke sådana mera finnas, troligen för de

djur, som fä göra deras tjenst, nämligen Rhenarne, hvilka snarare mer

än mindre behöfva ett godt sommarbete. Vi hafva tyckt oss under grä-

aats handtering i växtsamlingen märka en god lukt deraf.

Tabellens hufvudfigur tecknad efter ett yngre stånd vid Karasu-

vando af Kyrkoherden Lsstadius. b. tvänne mera mogna blommor

förenade med sina skaft. c. skall i genomskärning visa blomloderska-

lens ställning mot hvarandra, d. ett isärfläkt blom^^oder med sina små-

biomraor (nämligen sedan de liksom följande blifvit fröbärande). e<

nedre småblomman och f. den öfre. g. fyra småblommor uti ett blom-

foder, h. frö ur nedersta småblomman med i* sin genomskärning, k.

frö ur qfre småblomman med '• sin genomskärning.
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DROSERA ROTUNDIFOLIA.
Jungfru Marise Si 1 hår. Tätgräs.

Stängeln klasebärande. Bladen nästan kretsrunda,
från sidorne sammanvlkna. Pistillerna tre.

Linn. FJ. Sv. n. 273. od. Wahlenb. n. 34i. Murray App. Med.
5. p. 5oo. Hahneman Apothek. Lex. 2. a. p. 81. Rein. Arzneim. 6.

p. IX. 227. Archiv f. d. Homoeop. I. 3. p.218. -- III. 3. p. 70. ~ V.
2. p. :46. — VI. 3. p. 63. — VII. 1. p. 65. Homoeop. DIsp. n. 108.

Gisler Vet. Ac. Handl. 1749. s. zi-i4 GraumiiU. Med. Bot, 2. p. Sg.

Pharm. Bat. ed.Nieman. alt. 2. p. 24i. Whistling. Ekon. Pflanz. 2. p. 407.

JL/et torde finnas f§ växter, hvilka till sin plats uti Linnaelska sexual-

systemet äro så lätt bestämda, men deremot till sin naturliga förvandt-
•kap så tvifvelaktiga , som närvarande siägte. Ett beständigt femtal

hos ståndarne och antingen tre eller fyra pistiller förer slägtet säkert

till Pentandrien och Tri- eller Tetragynien. Derstädes finnas först nå-
gra buskväxter, med hvilka det knappt kan jeraföras , och sedan blott

JParnaaia Sv. B. t. 172., som enligt de flestas omdöme är dess närma-
ste slägtinge , och hos hvilken man torde i de på kanternas hår kör-
telbärande boningshusen få igenfinna någon likhet med Drosereruas

blad. Till dessa både slägternas skiljande fordras blott att märka det
närvarandes brist på boningshus, tvådelta skaftade märken, spiralt

sammanrullade kronblad, alldeles enrummige fröhus, som spricka i tro

eller 4 flikar, på midten af hvilkas inre yta frön äio fastade så att da
ligga (irabricatim) spånlikt nedöiver hvarandra mot fröhusets botten
med den fria ändan m. m. Till yttre delar skiljer det sig nästan mera
med sin före blomningen spiralt sammanrullade klase eller ax (nästan
såsom Asperifoli») , sin nakna stängel , och sina blad, hviika både i kan-
ten och på öfre ytan äro besatta med hår, i toppen utsilande en myc-
ket klibbig vätska. Detta allt är så eget, att man blir tvifvelagtig om slägtet

t\\\\k.irtv&å Partiassia skall kunna sättas såsom ett Bihang x'A\Gruinales
eller efter de så kallade Capparidex eller om det bör lemnas alldeles

särskildgt eller närmare intill Alsinacex , så mycket mera som en nog-
grann Ortkännare fört en annan Europeisk art till slägtet ^/^^r^w/a undec
namn af Spergula droseroides. Mot detta sednaste strider dock kraften.

Icke mindre eget är Droserans vaxningsställe och dess kraft, som
allt synes stå i stort sammanhang-, ty, ehuru man väl icke kan påstPt

att växten tager kraften ur jorden, så finnes dock uti jorden en för-

beredelse dertill som är nödvändig. Således finnas våra arter af det-
ta siägte endast på Rödmossa [Sphagnum) , som i synnerhet med ti-

den under förmultning antager en fränhet, hvilken växten än vidare
synes föröka. Till följe häraf biifva dessa växter alldeles oätlige för bo-
skapen. I materielt afseende vet man blott att jernsalter hos dem å-
stadkomma brunsvart färg. Den finare kraften har man länge vetat
vara så skarp, att huden inflammeras och blåsor uppdragas samt vår-
,tor borttagas, till hvilket sista ändamål knappt något är lättare att till-

gripa. Invärtes har den någon gång gagnat mot catarrh, (vattsot, sten-
passion , frossa, ofruktsamhet), ögon-inflammationer, men äfven stun-
dom åstadkommit dylika krämpor. Detta har man ansett såsom en all-

deles oförklarlig motsägelse till dess i sednare tiotalen af år på goda
anledningar en egen Läkarekonst uppkommit, som i rak motsats mot
den gamla säger, att lika medel bäst bota lika sjukdomar (similia simi-
libus curantur) och deraf kallas Homoeopatisk Medicin, som kundo
öfversättas med Lika- ve rkni n gs Läkarekonst (då den andre skul-
le heta m ot verkning s Läkarekonst). Det är här icke hvarken
tillräckligt rum eller passande ställe att vidare förklara sådant; men
väl synes man böra nämna, att härigenom upptäckaren af denna Medi-
cin, Hahneman, och dess efterföljare kommit derhän att genom eu
hög grad af utspädning göra farliga gifter till goda läkemedel. Således
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har afren clessa växter efter en otroligt långt clrifven förtunning I)efun-

Tiits vara det enda varaktigt hjälpande medel uti riktig epidemisk kik-

hosta ock vissa Ögonkrämpor. Till den ändan stöter man sönder hela

örten, utprässar saften och blandar dertill lika delar spiritus vini, Iivil-

ken blandning än vidara på ett konslmässigt och bestämt sätt förtun-

*ias ; hvarefter användningen sker med den kunskap och försigtighet,

som erfordras och icke ho3 andre än riktiga och goda Läkare kan väntas.

Denna starka kraft, som hela växten äger, att emotstå en luft-

organerna upplösande sjukdom, synes icke vara så alldeles olik med
egenskapen af hårens utsilade saft att liksom ett annat gäsnlngs-ära-

ne förhindra mjölkens upplösning. Den kommer nämligen komjölken
att pl ett sätt tjockna, som hindrar den från all chemisk förvandling.

Uti Norrland synes komjölken i anseende till det beständiga sommar-
ljuset och andra om sommaren för hela året i lufi -kretsen sig samman-
hopande verksamma orsaker blifva så benägen till att surna , alt den
sig sjelf öfverlemnad nästan hel och hållen från botten förvandlas i en
sur vassla, som föga kan användas. För att hindra detta beredes så

kallad Tätmjölk, som får en jemn seghet eller täthet från botten

allt till ytan af kärlet, och såsom sådan låter länge förvara sig samt
ätas, utan att på magen utöfva den försvagande verkan, som i ofvan-

nämnde grad surnad mjölk måste åstadkomma. Denna TätmjöHc
fortplantas vanligen genom en liten del af samma mjölkslag; men från

början skall den fås derigenom, att man med Drosera bestryker kVr-

len, hvaruti sedan spenvarma mjölken särdeles af getter silas, och den
således erhållna, i början tunna tätmjöiken, sedan genom vidare ut-

blandning eller liksom fortplantning efter vissa reglor förstärkes tills

den får fullkomlig tjockhet eller täthet med en sötaktig smak , utan

all syrlighet. Man måste således härutinnan för/ara med omsorg och

kännedom för att riktigt lyckas. Till Tät-ämnets förvaring öfver

vintern behöfver man blott upptorka det tunnt utbredt på ett kärls

botten, hvarefter det om våren kan åter upptagas af vispad äpghvita

till vidare fortplantning. Den således beredda fullgoda tätmjölken äc

så spis. sam, att den anses (ör en särdeles tillflygt nti onda år, sär-

deles då baikbiöd måste tillgripas, hviiket betadt deruti blir mycket
drägligare. Man finner häraf att detta påfund icke blott är för sma-
kens tillfredsställande, utan hufvuds^akligen ingår i folkets bergning.

Till detta vigtiga ändamål nyttjas i Ångermanland Drosera så bestämt

framför PlngvlcuLu , att ingen tvekan i valet uppstår. Tät-ämnet synes

hos den sednare vara långt mindre ulbildadt och afsöndradt.

Ora man skulle våga, att göra sig ett vid vissa grundämnen mera
fästadt eller materiellare begrepp om den anförde verkan , så kund©
man tro sig se Droserans kraft såsom i synnerhet verkande på Mjölk-

sockret och icke allenast hindrande dess öfvergång i surnad, utan åstad-

kommande dess utdragning i en seg slemmighet. Kanske att Drose-

ran i sammanhang härmed förorsakar en Diabetisk tendens hos urinen,

som hindrar vattensot, samt en sådan slem- eller sockerbildning i

luftröret och ögonen, som skyddar dem?
Flera delar af växten synas tillkännagifva en särdeles känslighet.

Blommorna utveckla knappt sina kronblad, utan vanligen öppnar sig hvar

blomtwa- lör en gång blott litet i toppen under middagstiden och vid

säideles vackert väder, hvarefter den straxt åter sammanvrider sig om-
kring och tillika med fröredningsdelarne till en sorts tut, som skyddar

frukten under tillväxten och mognandet. Största retligheten visa bla-

den, hvilka mest äro besatta med fångade flugor. Utan tvifyel bidra-

ger hårens klibbighet att flugorna invecklas , men det synes äfven som
skulle håren verkligen inböja sig och omsluta dem.

Detta allt synes gälla till den grad om båda hos oss förekommando
arterna, att man trott sig kunna förutskicka det såsom något allmänt,

ehuru man till egentligt bruk mest anvandt den rundbladiga all-

männare sorten. Sedan detta i förening med hvartannat härblifvit aa-

fört, fa vi bättre rum att under följande nummer j)å en gång och äf-

ven i sammanhang ingå uti skiljaktigheten mellan båda artejna.

Tabellens förklaring är donsamma som under följande art (dor blott

g. b* och b''' tilläggas),
,
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DROSERA T.oNGiPOLiA.

Stängeln klasebärande. Bladen aflånga och mycket
afsmalnande mot skaften, frän toppen inrullade.

Pistillerne fyra.

Linn, Fl, Sv^. n. 274. ed. Wahlenb. n. 342,

Viid arternas skiljande är det upplysande att anföra, att Lin-

né satte våra tvänne allmänna arters skiljaktighet i fråga och

understöddes derutinnan af den noggranne foi-skaren Scopo-
1 i y då deremot nyare örtkännare antaga trenne arter. Så vida

som vår kännedom hittills sti-äcker sig kunna vi hvarken hyl-

la den ena eller den andra satsen , ehuru vi sett mera anled-

ning till Linnés fråga än andras antagande af en art, som skul-

le vara mellan både härvarande arterne.

Den rundbladiga arten är till alla trindare eller längre

delar spensligare samt grönare, men samlar deremot en större

mängd körtelbärande hår på sin runda bladskifva, mot hvilkens

jnidt de blifva både kortare och finare än på den andra arten.

Dessa bladen äro såsom mycket bredare fi'ån början invikne

med kanterna. De äro också både till följe af sin form och

tunnhet samt känslighet mera skickhge att fånga flugor. Från

den körtelbärande röda hårigheten nedgå på öfre sidan af blad-

skaften fina hvita hår ä'nda till roten, och dessa utgöra en af

de bästa skiljemärkena, som förtjent upptagas i ofvananfÖrde

artskilnad om den icke ändock vore tillräcklig. I sammanhang
med den större finheten äro också blommorna hälften mindre,

ännu mera ömtålige eller knappt öppnande sig, samt inuti för-

sedda med endast tre pistiller. Fi^öhuset äfven i sammanhang med
öfriga växten smalare och öppnande sig i blott tre flikar •, men
de smala frön få deremot en betydligare arillus, som bäst ses

af figurerna. Med detta allt kan äfven växtstället sj^nas stå i

något samband , ty den finnes allmännare på mindre kärrakti-

ga ställen, blott Sphagnum kan riktigt växa, der densamma
tyckes hafva mindre egen näring än som den följande arten

synes fordra.

Deremot den Långbladige arten ar till alla delar dub-
belt grofvare , har en mera knuten rot , från hvilken flere blad-

skaft uppgå, hvilka äro mycket stelare, rödare och alldeles

glatta (utan alla hår). Den utdragna, långa och smala blad-

skifvan är besatt med något längre, grofvare och äfven rödare
hår, samt befinnes i början från toppen sammanruUad, hvil-

ken ställning den också sedan mest antager, då retning af in-

secter eller annat orsakar sammandragning. De dubbelt större

blommorne förmå mera öppna sig och utspä*mias äfven starkare,

sedan blortifodret blifvit borttaget, af de starkare fyra pistiller-

na. I synnerhet bli de alldeles vidöppne, då vackert väder ef-

ter stark åska inträfiar. Således sedan man en eller annan
vecka väntat på dera, blefvo de ganska väl utslagne med upp-
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rättståeude ståndare men emellan dem utspärrande pistiller (b*

b**) d. i8 Juli 1827 efter ett natten förut varande åskväder,

så stai-kt att dylikt icke inträffat pä flere år. Detta bekräftar

än vidare växtens stora känsligliet. Fi'ukten är grofvare och öpp-
nande sig med flere flikar, men har de i mindre grad nedåt stå-

ende fi'öen försedda med en tätare tillsittande och derföre o-

tydligare arillus. Denna arten växer blott på djupare rödmos-

sekärr och längre ut i de samma, utom föregående, så att de

endast vid gränsen blandas något med hvarandra. Det kan ock-

så synas som skulle denna arten såsom i det hela grofva-

re och bättre närd vara den kraftigaste, men kanske att

det mest verksamma ligger på den föregående i den vidare

bladskifvan.

Hvad varaktigheten angår synes denna sednare långbladi-

ga artens rot vara mera och tydligare flerårig, då den förra af

flere växlkännare uppgifves såsom till roten blott tvåårig. Den-
na sednare uppgiften torde dock mest härröra deraf, att de smä
bladknopparna, som om hösten sätta sig på den sednare, icke

blilva särdeles märkliga förr än gamla ståndet nästan förmult-

nat, så att man icke utan större uppmärksamhet ser dem vara

uppkomna af ett gammalt stånd och icke af frön. Båda arter-

na äro således i sjelfva verket fleråriga, och om man skulle

fä dömma af fröens litenhet, skidle man anse den rundbladige

arten för mindre skicklig att fortplanta sig med frön än den

längbladige.

Kraiten måste väl egenth'gen vara ungefärligen lika hos bå-

de avterne.-. Likväl anses den bättre bibehålla sig hos den gröf-

re längbladige arten, så att den bättre bunden i knippor kan

föras tiU försäljning. Deremot har den rundbladige arten mest

blifvit försökt såsom Läkemedel, kanske mest derföre, att den all-

jnännare ocli på lättare tillgänglige ställen växer, dels äfven så-

som finare ger vid utprässning mindre af den allmänna örtsaf-

ten till utspädning af den sega vätska, som genom de på den-

samma talrikare håren utsilas och som utan tvifvel är det kraf-

tigaste.

Tab. är ritad efter stånd tagna i det bekanta Hvltulfsbergskärret vid Upi
sala och figurerne betecknade med samma bokstäfver, som på föregående ta-

bell. Hufvudfiguren är af medelmåttig storlek efter ett blommande stånd,

b. blomma med blomfoder så pass utslagen , som den vanligast förekom-

mer, b^ densamma så utslagen, som den endast förekommer under den

jnest gynnande väderlek, b** inre delarne derur. c. blomma väl utbredd

och sedd midtföre så att alla inre delarne synas i förhållande till hvar-

andra. d. fruktämne med pistiller från sidan i naturlig ställning. ©• en

pistill ensam med sina tvänne märken, f. fröhus uppsprunget till hälf-

ten, g. den ena delen deraf sedd från sidan. h. hela fröhuset uppsku-

ret pa^ena sidan och utbredt, så att fröfästena med några vidhängande

frön synas. i. frö omgifvet af sin hinna (arillus) och k, klufvet efter läng-

den så att fröets storlek mot hinnan än bättre iakttages. Detta har man
så mycket sorgfälligare sökt utmärka, som dessa delar hos vår växt af-

vika från Gasrtners figur och som härutinnan en hufvudskillnad mellan

öcnna art och den så kallade D. anglica skall ligga, hvi|ken vi dock icke

rätt känna, utan önska oss upplysning derom. Det är åtminstone visst,

att all den i Öfre och östra Sverige oss förekomna Z?. longifolia varit af

den nu anförde bfskafFenhetenj
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MYOSURUS MINIMUS.
Ifinn. Fl, Sv. n, 276. ed. Wahlenb. n. 348. Syst, Veg. ed. Sprengcl

1. p. 972.

M in sta Musrumpa är en ordagrann öfversättning af of-

vanstäende namn , hvilken man dock icke velat anbringa under
titeln af orsak, att ett sådant namn hvarken ar ursprungligen

svenskt eller af den större svenska allmttnheten bekant. Väx-
ten är sä liten, att den i allmänhet lemnas obemärkt, ocli om
den skulle märkas, blefve väl ingen jemfÖrelse med de imder
namn af 5 o 1 ö g o n väl bekanta K a n u n k 1 e r n a deraf följ den.

Detta oaktadt är furvandskapen med Ranunklerna så stor, att

skillnaden till slägte flere gånger blifvit satt i fråga.

Det är redan af Svensk Botanik bekant, att Ranunklerna
förändras på åtskilligt sätt till blombladens och ståndarnes an-

tal, så att, om ingen annan skiljaktighet lios närvarande lilla

växt ägde rum, skalle man icke för dess skull belasta veten-

skapen med ett särskildt slägte. Men det är i synnerhet uti

den del, som gifvit växten sitt namn, hvaruti hufvudskillnaden

finnes. Man har väl också exempel på Ranunkler, som hal-

va utdraget frö-fäste , men icke till sådan grad , att frön deri-

genom fä förändrad ställning till sina väsentligaste delar ; en

omständighet, som vanligen är af den betydenhet, att icke blott

ett annat slägte, utan ofta en annan Natm'lig Ordning deraf upp-
kommer. Det är nämligen fröens upp och nedvända eller

hängande ställning, som så hufvudsakligen skiljev Myosurus från

Ranunklerna, att icke mera kan bU frågan om förening uti

ett slägte , utan blott om huru man med bibehållande af ana-

logi skall kunna qvarhälla dem i samma JVatnrliga Ordning.

Häi^jemte har Myosurus smala ki'onblad med nästan längre klo

än skifva och ett blomfoder, som nedlöper utanpå skaftet.

Sjelfva örten har både blad och f^nblommige skaft endast frän

roten.
Växten hörertillde egentligaste vårplanterna {planta vernat. ex. Draha.

-ferna,Veronicaverna), saatt den om hösten växer till så pass stora plantor,

som' tidigast om våren kunna blomma och sedan före midsommaren,
gifva mogna frön , hvarefter hela växten försvinner innan den egent-

liga sommartorkan kommer. Med denna högst ringa växtens varak-

tighet tyckes hela fröbildningen äga största samband. Då de mest mång-
åriga växter såsom Palmträden sällan bära blommor och frukt, samt
afven våra vanliga trädslag gifva vida mera frukt somliga Sr, så måste
deremot en sådan snart förgänglig ört som den närvarande nästan nöd-
vändigt gifva frön hvart enda år och det inom en kort gifven årstid.

Man ser i allmänhet att sådana växter rakt sträfva till fröbildning , och
detta igenkännes hos närvarande i aldrahögsta grad. Den lilla roten
och örten är én obetydlighet mot frukten , som utbildad utgör största

delen af hela växten , och derlöre ^å rättvist gifvit hela växten sitt

namn. Denna således egentligaste Musrumpan eller frukten får en
sådan saftighet , att frön kunna utbildas, äfven då eller i fall torkan
skulle göra hela den öfriga växten onyttig för näringen. Det blir der-
före mindre underligt, att fröet med sitt frö-foster vänder sig mera mot
frö-fästet såsom dess näring än mot örten och loten, som det väl kan
umbära. Man synes således kunna säga, gtt denna ört på ett utmärkt
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sätt är bildad for att under sin fröbäring kunna uthärda den starkaste
uttorkning. En sådan bildning blir dock merendels inskränkt , hvarföre
äfven vår Myoturus 'it enda arten i sitt slägte (sedan den så kallade
Af. Shortii Rafin. befunnits icke väsentligen skiljd).

Den finnes endast uti Europa från Petersburg och Wermlands slä-

tare del till Montpellier och Kesmark vid Carpatherna. Man har väl
fnnnit en form uti Norra America, men denna torde liksom så många
andra Europeiska växter vara dit öfverkommen med Europeiska ny-
byggare. Den synes sky från djupare och mera odelade continental-
länder. Huruvida detta kommer deraf att torkan i dem redan i bör-
jan af sommaren blir så stark, att en så beskaflfad växt icke kan beslå,
måste lemnas derhän. Emedlertid har man anledning att tänka sig ett

sammanhang emellan allt hvad växter heter och climalet; och kanske
blifva just dessa min.<!^a växter den känsligaste måttstocken på landets
torrhetsgrad. För att mindre lida af torkan synes denna och flere späda
vårväxter mest förekomma på ställen vända mot östern och morgon-
solen (icke gerna mot södern och vestern såsom mera torkande).

Från dessa allmännare betraktelser torde man få återkomma till

mindre betydande anmärkningar. Den lilla Myosurus intager nyss blot-
tad jord , vid vägar och andra icke magra ställen , hälst å större slätt-

landstrakter , knappt uti skogs- och bergsbygder (således icke i Sweit«
längre in än vid JBasel). De första blommorna Lafva temligen ordent-
ligt femtal i blombladen och ståndarne, hvarföre växten rättast såsom
Linné gjorde föres till Pentandrien; men föröfrigt händer ofta, att

kronbladen blifva blott tro och ståndarne deremot sju: en förändring

,

som icke kan anses underlig vid betraktande af dessa delars stora lik-

het hos denna växt (liksom blomfodret och kronbladen hos FUariat
ståndare och pistiller hos andra i synnerhet vatten.ranunkler). På sär-
deles små stånd finner man blott 2 kronblad och 5 ståndare, till

och med på de aldraminsta inga kronblad utan endast 3 eller 4 stån-
dare. Detta är då en förkrympling, som icke bör göra oss ovissa om
det som är ordentligast. Annars göra de grönaktiga kronbladen ett

synnerligt utseende inom don nästan hvita blorafoderkransen , som i

synnerhet med sina nedåt gSendo mycket hvita utskott gör ett synner-
ligt afbrott på det gröna skaftet, hvars saftighet de synas bevara. Den-
na blomfodrets hvithet förenad med en stor tunnhet utom starkare fär-

gade och saftigare delar kunde liknas vid en hvit vaxkappa, i högsta
grad tjenlig att utehålla solens för starka inverkan från de inre af saf-
tighet så mycket i behof varande delarne, och det under en tid, då
frukten behöfvei komma sig före till full saftighets erhållande.

Denna lilla växt skall enligt anställda försök ätas af kor, getter och
hästar. Det synes sSledes som hade den I likhet med flere vår- och
höstväxter förlorat den skärpa , som närslägtade växter annars hafva,

Tab. fig. a« visar ett något större stånd vuxit mellan gräset i en
lågländt äugsväg vid Upsala. b. blomma med endast 5 kronblad, c.

blomma med 5 kronblad och 5 ståndare, som blifvit från hvarandra
böjda och mellan dera frö-fästets pelare afskuren, betydligt förstorad,

d. frö-fäste med sitt skaft och elt vidsittande blomfoderblad, e. kron-
blad något mera förstoradt. f. ståndare med icke uppsprungen knapp»

g. en del af frö-fästet längs efter skuret med tvänne q arsittande frön.

b. frö skuret på tvären, i. frö skuret efter längden så att frökärnans

vidlästning synes. k. den sednare skuren efter längden tillika med
frö-fostret. 1. planta med vidsittande fröskal tagen om hösten. Från
dess hjertbladsfäste utväxer sedan om våren så väl blad och blomskaft
som det öfver a. varande rot-tråds.knippe, hvilket utgör liksom sed-
nare årets rot.
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ALLIUM ARnNARIUxM.
Sand-lök. Aker-lök.

Stängeln nedtill omgifven af nästan trådformlga blad.

Blomhylsfret niyssformigt, affallande. Umbellen ned-

till lökbärande, med upptill (eller midtuti) rakt

uppstående blomskaft. Siåndarnes inre strängar

med sidoborst, trefaldigt högre än knappen.

Linn. FJ. Sv. n. 279. ed. Wahlenb, n. 35i. Roichenb, ic. t. 4o4. f.

590. {A, viaeale).

V ti det egentligast s& kallade LÖk-slägtet [Alllum) kunna räl

de arterne, som under n. 236. {A. ursinum) och 89. {A.

Sch-oenoprasiim) äro afhandlade, anses för både de lättast skilj-

da och fullkomligast fröbärande; men -^ de andra ätersttiende ai-

terne utgöra icke dess mindre liksom slägtets kärna eller me-
delpunkt , stigande så mycket i lökbildning eller rättare lök-

bäring, att derigenom icke blott fröbildning utan äfven blom-

ning och blad bli på visst sätt otydliga. Att en sådan lökbä-

i'ing, som här äger mm i sjelfva blomningen, skall blifva Iiin-

derlig för denne sednares utveckling, synes oundvikligt. Det-

ta kan ännu ske i mindre eller större grad, allt efter som sma-

lökarne i blomningen antingen intaga blott liksom mellanrum-

men mellan blommorna (så att dessa sednare likasom emellan

blomskärm, eller palece, få rum att här och der framkojnma),

eller också i sednare d. ä. högsta antydda graden packa sig

lökarne så tätt tillsammans , att icke några blommor kunna ut-

komma här och der emellan lökarne, utan alla nödgas att ut-

växa i en fascikel eller tofs frän toppen af det således i hög-

sta jn-ad bildade lökhufvudet Detta sednare är händelsen med
närvarande art, hos hvilken således lökbäringen kan anses för

aldrafullkomhgast, så mycket mera som lökarna ofta i hufvu-

det blifva utväxta i långa trådar eller sjelfgroningar. Underdel

att naturen genom en på detta sätt oaibrutet verksam vegeta-

tionskraft åstadkommer fortplantningen, försimimas eller åtmin-

stone försenas blomningen i högsta grad, och under allt det-

ta tÖrfallna bladen mer än hos andra arter, så att slutligen

växtsamlaren icke af hela växten får annat än en i hög grad

missfosterllg martofs af de grodda hufvudets lökar. Detta är verkliga or-

saken, hvarföro denna art, ehuru egentligen af alla bäst skiljd genom
de i sammanhang med den anförda trängseln m. m. också i längre
spetsar utväKande st§ndare-strängarne, blifvlt så sent

känd och i mingfaldiga afseenden misskänd.

Detta allt tjenar äfven till förklaring, hvarföre vi v§gat under ett

gammalt Linnasiskt namn framställa en utrikes i sjelfva Vinländerna för sitt

växande i vingårdarna uppkallad art, som åtminstone hos oss icke synes

kunna få namn af odlingar, hvilka icke finn"s i landet, och i allmänhet
icke böra ge namn åt vilda växter. Linné såg under sin skånska resa på
detta lands yttersta bihang, vid Skanör och Falsterbo, en Lökart, som i

säden, blandad icke gaf a lim än na Angslöken efter till myckeniie-
»en; men den lärer haft i högsta grad förfallnade blad, som Linné der-

före tog för platta, ehuru, såsom han sä^er, ganska smala. Detta blef
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dfess- Ai arenarlum, som man for de i beskrifningen platta bladens skull

haft så svårt iör att rigtigt igenfinna. Emedan Linné också liknar sin
art vid A. Scorodopraium, Råctenbollen, troligen äfven för Lök-
h-ufvndfits täthets tk.uli (hvaraf det från tyskan härrörande namnet), så
har man tagit några förspridda och i åkrarna högst sällan förekomman-
de lötkrymplin^ar af densamma iör A. arenarium Z. ; men det är högst
Otroligt, att Linne här emot sin vana

,
grundad på de riktigaste grund-

satser , lemnafle något sådant sin uppmaiksarahet , ulan fast troligare

är, att, då Linné .såg de tre-trådige ståudarne ,, så slöt han att bladen
skulle vara platta, som de veikliaen äro jiå alla andra tre-trådige lök-
bärande arter. Då man vidare finner vår har föresiäilda art vara den
allmännaste vid Skanör, hvilken i sjelfva verket allt sedan Linnés tid

yarit föremålet för landtmannens klagan under namn af Ak er lök el-
ler Sandlök, och hvilken klagan ötVer lök bland rågen, som Linné
också nämner på anförd* ställe i Skånska resan, går så vida som denno
art', men ej vidare, — så synes väl all tvifvel om hvad som verkligen
blifvit ment och bör menas med A- arenarium försvinna , så framt man
vill taga saken ef'er det helas anda och icke hålla sig vid ett enda ord,

som tydligen härrör af ett misstag, föranledt af sjellva naturen. Utom
ofvannämnde anledning, att vänta platta blad, så växer den också
vid Skanör så grof, att bladen derigenom lå nedtill en stor intryck-
uing af stjelken , samt fÖrö'iigt såsom mycket ihåliga lätt vid hvarje

böjning, sammanfalla med sina håda i sådant fall plattade ytor. Det är

derfcie troligt^,, att den förtjente lletzius, som ock^^å såg växten bl .tt

i samma trakt, tog dem lör |)latta enligt Linné. Detta var då äfven så

väl af naturen föranledt som att Dir Wahlberg lyckligen igenkände
dfen finare och oftare med riktiga blommor försedda forjnen i norra
skärgården för utländnlngarnes A- vineale ; olika bestämningar, soni

långt ifrån att vara felaktiga hafva den betydliga fört jens len , att visa

naturens och fÖrhållandernas olika inflytelse. — Vi kjnde upplysa ör-
hSllandet med exemnel af A. Schsnoprasum som högst i norden lår sä

grofva blad, att de synas halfplatta (semiieretia) och A. oUraceum

,

hvarifrån mer eller mindre plattade förändringar under namn af A. ea-
rinatum utgått, om icke rummet redan vore för mycket mediagei.

Denna framställning må icke sä misslöistås som skulle vj liiiä^-

ga växten verkligen platta blad, som på något sätt liknad" Roc-
kenbollens. Med de trinda och merend^^ls fina blsrlen och starka

lök-bäringen synes pl vår art de i långa hår utlöpande strängarnes

spetsar slå i god öfverensstänmelse. Den Ölriga skiljaktigheten torde
nog förslås af det ofvananfÖrde.

Sedan inga vingårdar, som inlaga de varmaste bergssidor j Södra
Tyskland, mera finnas, så fortfar denne Lök art moi norden alt växa
p.a den varmaste sanden särdeles ofvanpå kalkbildaingar och i hafstrak-

tsr , der den e)idast förfjenar Linnés gifna artnamn. Den finare växten

förekommer i Skärgåidstrakter allt söder om Wermdön ocii Göiheboig,

men först på Olands södra del och nämnde yttersta udde af Skåne blir

den 1 synnerhet grofvare sorten till ett svårt ogräs bland rågen. Man
har icke blott ondt af den på åkern , utan dess smålökar blanda sljj i

stor mängd bland sädeskornen och förrings ansenligt spanmålens varde.

En sådan säd undvikes mer än all annan af köpare, emedin denna iök-

sort har starkare och vidrigare lukt och smak än sjelfva Hvitlökens
något närmande sig åt Ra ms lök. Man torde således kunna sätta i

frSga, om den icke bidrager till de hudens och andra afsöndringars

sjukligheter som plåga dessa trakters inbyggare, äivensoni till den upp-
väckta eller spända sinnesstämning, som utmärker detta strandfolk.

Tabellen föreställer den finare formen, som vid Marstrand blifvit

mäfsterligen tecknad af D:r Wahlberg, b. blomma, c. en trespetsig el-

ler rättare treborslig ståndare, d. en ståndare utan sidoborst. e. frukt-

ämnet, f. k-onblad. Utaf den gröfre formen hade väl flere figurer

kunnat tilläggas för att nogare visa bladens form, don ofta afFallande

och CÄlypter-lika spathan , utväxande smålökar m. m. ; men detta hade
k(i''ppt kunnat ske utan att betunga den fina Tabellen.
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RHEUM DIGYNUM.

Blouimorne sexmännige och tvåqvinnade. Bladen njur-

fonnige,

Linn. Fl. Svec. n. Siy. (under Rumex) ed. Wahlenb. n. 443.

s./killnaden mellan de bådfi forvandta slägterna Rumex och

Rheum synes dock vara sä bestämd och deras ölriga beskal-

lenliet så tydligen begränsad, att det bör kunna afgin-as oni en

svensk väKfc skall höra till det ena eller andra eller ett från

båda skiljt slägte.

Rumex har tj-dligen två slags blomhyllen: det yttre [ca-

Lyx) med sina alltid tre flikar svarande mot fröets hörn; det

inre med sina lika mänga blad liggande på fröets sidor och ut-

växande med Iröet till fröskal, som äro sä tätt tilltryckta, att

blott tvä ståndare [siamina) på hvar sida af fröet kunna ut-

växa, således spärra frän hvarandra och liksom söka öppningen
mellan skalf^n {emellan hvilka tvä ståndare eller midt emot val-

velns mellannetv finnes ingen ståndare). Fröet är i öfrigt bart

(utan alla vingar), fÖrsedt med längskaftade fjäderformiga mxr-
ken. inuti fröet finnes ett smalt frö-foster, som är antingen

ringforinigt eller åtminstone krokigt liggande vid sidan af frö-

h\ i tan.

R/r Jim deremot har blott ett slags blomhylle (calvx:), hvar-
al en- flik svarar mot hvart hörn af frukten och hvarje mel-
lanliggande flik mot hvar plansida af densamma. Denna sed-

nare slags flik har iuom sig eller emellan sig och fruktens

plansida tre ståndare, så att den medlersta svarar mot mel-
lanlinien (och feltes hos förra slägtet). fröet utgår med sina

kanter i vingar eller hinnor, på hvilka upptill fästes ett nästan

oskaftadt märke. Inuti fröet finnes ett så bredt frö-foster att

det tudelar fröhvitan och derföre alltid blir rakt.

Detta sednare slägtet synes kunna (hvad Rumex, trohgen

i anseende till delarnes starkare beroende af hvarandx-a, icke

kan) förändra sitt tre-tal. Man finner att det ordentligaste för-

hållandet af tre ståndare mot hvar och en af fruktens sidor icke

kan öfvergif vas , utan häldre ti-e-talet al fruktens sidor rubbas

liksom hos de lägre afsättningarne uti slägtet Polygomun. Det är

icke rart, alt pä vanliga Rhabaibarväxter se fyrvingade fi"ön ; och

på denna lilla Lajipska art äro de alltid blott tvåvingade. Vi

finna förÖfrigt ingen annan skillnad än att frukten i förening

ined hela.växtens spädhet är mera hinuaktig och mäi-kena me-
ra sönderdelade i pensellika tofsar, som dock icke likna de

solformiga märkena pä RumPx. Denna nordiska art synes så-

ledes otvunget följa Rheum, såsom dess sista utskott njot nor-

den och på fjällen, eller på sin höjd bhfva ett bihang dertill,

som enligt Linna?iska grundsatserna icke forljenar skiljas deri-

från under namn af Oxyrla. Det synes äfven vara en viss a-

nalogi mellan de masl sina Rumices né.m\\gbn ^cetoscv tyc\ii\GV\-
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iia uicst syrlika PiJiPiim ; ty, då de förra utesluta alla ståndar-

iie och driiva dem i siirskildta blommor, sä utesluter denna i

det stället en tredjedel af antalet i alla fructifications-delar.

\i uttrycka detta äfven med namnet H/ieum digynum, som ut-

om dess har den ffjrmänen med sig att åtminstone bibelialfa

det Linna?iska artnamnet. Således kunna vi väl undvika att

belasta vetenskapen med tvänue nya namn (Oxyrla renifor-

mis)
,

jvå en tid dä sådant i anseende till natur-föremålens be-

ständigt tilltagande mungd mera 4in lörr kan vara a£ski'äckande.

\'id ett närmare betraktande af växtens alla delar synes

det nu anFörda i det hela bekräftas. Roten är smal i likhet med
de egentligaste Syrornas (^ylcetoscs). Deremot synas de med fin-

gerlikt från bladskaftet utgående bladribbor försedda bladen

,

som utbreda sig i tvänne runda flikar, vara mera lika Rhabar-
bar-arternas. Mau märker nändigen att pu de stora Rhabar-
bar-artenva, som halva tre^^^klig frukt, så äro bladen någor-

lunda tre-iobige ; då vår lilla art i ölverensstdmmelse med sin

blott tvävingade frukt har dem endast två-lobige. Vidare är

Blomningen på denna lilla arlen grenigt yip.pelik ungefärligen

säsom pä de större PJiea (och icke till den grad kranslik el-

ler verticillat som pä Piumices). Utom den finhet i inre de-

larne, som är analog med Acetosernas, så iir allt det ufriga full-

komligeii säsom hos Pihabarbar-sorterna. Ilinaktigheten gör till

och med att bildningen hos frukten på denna lilla arten biist

iakltages. Man ser hos ingen annan sa tydligen huru kärnan
pti litet afstånd -omgifves af en nerv, som upptill, der lill-roten

ieke är täckt af fröhWtan, har förening med densamma och se-

dan med en bågformig utböjning går till pistillen. Från den-

na nerv utgår en strålighet sä skön, att den icke kan före-

ställas. Med denna finstrålighet tyckes också den finare delnin-

gen af pistillen ])ä denna täcka art kunna Törenas, utan att

man derföre har skäl göra ett nytt slägte.

Äfven geographiska betraktelser tyckas stadga vår fjällväxt sisom
eil Lih&ng till de större Rhea. Slägtet Rheam tillhör egentligast den
djupaste contineiilt som finnes nämligen det iiiie Asiens bergsirakier,

hvarifrin man mot norden kommer till denna lilla arts hembygd, som
sedan utbreder sig till alla arctiska verldsdeiar, men icke mot de på
land så fattiga antarcliska trakterna, der blott Rumices i synnerhet de
mrA^te syrliga och mindre saftiga befinnas vara ungefär lika allmänna
som mot norden. Denna art blir i nordens mest vanlottade orter mest

att värdera genom sin behagliga syrlighet, som gör den särdeles tjen-

1ig att ingå i maten. Man vet att den i detta afseende blef mycket
r.yttig under Engelska Expeditionen till Mellvills-ön , att den som mest

fagnade under förra delen af arctiska sommaren, men sedan börjado

ddis tryta dels försämras.

Tabelleixs hufvndfigur föreställer ett mindre eller i synnerhet kor-

tare stånd, som tillika med blommorna a. och b. blifvit ritade i Piteå-

fjällen af Kyrkoherden Laestadius. c. blomma med mera utväxt

fruktämne samt tillbakaböjda blomfoder- flikar, d. frukt med likaledes

jiedböjdt blomfoder, vid hvars medlersta flik synas qvarsittande stånda-

re-strängar, e. frökärna, hvars ythinna midtpl blifvit borttagen, så att

fröfostrets kant synes, e* kärnans genomskärning på tvären, f. frökärna,

hvars fröhvita blifvit i tu bruten, så att hjertbladen nedhänga i öppnin-

gen, g' den samma fröhvitan ensam. h. fröfostret på sned sedt. i. det-

samma med utspärranhe hjertblad. k. rotblad af ordentligaste form och
ådrighet, -
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LYCHNIS ALPINA.

Kronbladen tvåklufna. Blomfodren omvändt aggformi-

ge, Blomskdrm och stjelk glatta (utan så väl hår

som khbbighet). Bladen nästan jemnsmala, glatta.

Linu. Fl, Sv. n. 4io. ed- Wahlenb. il 5i4,

u.lidet Lychnis ViHcarla-, deu allmänna Tj är -örten, n.

€72 har raan som hasligast vich-ört den omständigheten, alt den
här föreställda ijullväxten al" nyare, det naturliga systemet till-

gifue, författare anses lör så skild Iran L. Viscarla, att éen
åtniinstoue kommer i en annan afdelning uti slägtet, da der-

emot Linné beti-aktnr ijällväxten nästan som ett foster af dtn
andra. Dessa olika iippgilter härröra snsom vanligen iih.n o-

lika synpunkter, som, dä de å ömse sidor förenas med någon
öfverdrilt, så lätt alstra sådana raka motsatser, som väl ick-e

kunna ligga i sJellVa naturen utan pä sin böjd föranledas deraf.

Sedan de nyare Katui'liga Sj-^stemets anhängare uti allmänna In-

delningen sökt och löljt naturen så mycket sojn möjligt, S3nas d«
uti speciella detaljer nästan med Hit säga sig lösa derilrån och söka

samt följa konslmässiga skiljakligheter; då deremot Linnés förfa-

rande var motsatt , alt näjnligen i det generella löga söka naturen
,

såsom deroftaoupphinnelig, utan i stället vid detaljen dess merblil-

va vid densamma ulan någon ailedning genom konslmässigheter.

ii var och eu af dessa förhållanden har utan l\'ifvel sin goda si-

da ; och då nian icke väl kan förena båda utan att förlora bå-

das fördelar, så har man äfven börjat nyttja båda sådana som de
iiro. Men då namnen som vi vilja bibehålla bero på den sär-

skildta kännedomen och vi i norden hafva mycket lättare lör

att få en speciell natiaiig åskådning af några växter än en ge-

nerell åskådning af hela växtriket, som södei-n mera kan lem-

11a, så följer, att vi enligt vår belägenhet måste mera närma
oss till d«t Linnaeiska förhållandet. — Här i detta särskildta

fall hafva de nyare hos de nu i Iråga varande växterna sett

många konstmässiga skiljakligheter, af livilka de liksom genom
sammanläggning slutligen fä en stor summa , då dei-emot enligt

Linnreiska åsigteu en allmän natui'lig öfverensstämmelse äger

rum , som blott urartar i flere små skiljaktigheter. Delta kan
icke bättre föreställas än genom hela växtens granskning , så

liämligen att man börjar med Irukt och fröredning, hvai'pä de

nyare grundat sin sats , och nedstiger till hela växten som me-
ra föranleder den Lumasiska slutsatsen.

Under sökandet efter konstmässiga sjieciella skiljaktigheter

hafva de nyare kommit på den satsen, att vår fjällväxt skulle

hafva enrummigt fröhus till liufvudskillnad från Viscaria-, som
mer än någon annan förvandt växt har detsamma femrummigP.
Denna uppgift ar egentligen alldeles oriktig, men blott i)5got

föranledd deraf, att hos I,, alpina skiljeväggarne äro först o-
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ordentligare till antalet, alvilcande än till fyra än till sex, se-

dan kortare i sammanhang med liela fröhusets korthet och sist

mera tnnna eller hinnaktiga således mindre tydliga och älven

mera furgängliga, derföre snarare förloras i gamla exemplar,
&(jin måhända i sydligare länder, der växten är rarare , oftast

hlifvit undersökta. ' Med denna hufvudskiljaktighet synes väl

också största åtskillnaden föisviima; men ännu kan man fästa sig

vid att pä L. Viscaria är det särskildta fröhusskaltet mycket
långt, då deremot pä L. alpina högst kort, eller som det tipp-

gifves intet. Den större kortbeten hos sednare växten blir i

sjelfva verket än mintlre betydande, sedan man funnit af .h.

Viaaaria ett hon-tiUstånd med rätt kort fröhusskalt såsom
vi framställt på vår anförde tabell. När man således går från

frukten, utan att deriiti funnit någon stor olikhet, så bli de
tuHuhia kronbladen af största betydenhet till arternas skiljan-

de, men motsäga just icke annars Linnfeiska satsen om deras

stora förvandskap, ty denna klyfning kan' väL stå tillsammans

med den större finheten hos fjällarnes ai-t. Härmed följer en

mildare mera blåakfig färg på de i allt smärre blommorne, hvil-

ka vanligast komma närmare lill hvarandra; men, då detta c-

gentr{,'en häiör af df? nerlre blom.skaftens slörre längd, så blir d< ek

den \\o^ några jjiina skiljbk-iglieten , att blommorno siita mera i hnf-

vud alldoles grundlalsk, ocli tvärsom .skilja sif; de nedre blom-sk^fteik

allt mer och mer Iran sfjelken oc'i komma ibland frSn roten i ö vtT-

ensstämniel.se nud den ö ri^e s'Öire dpibsrlieten och .spenslighetf^n.

Under allt detta 'ö' loras tiärJikiiiheten orh vPxien aiita;;er en l:ÖSst

glatt *i!l och mtd biåaklig yta. Ehuru den således ä'ven i an^eei-do

till tjärakii^heten icke kan komma under Viscaria, så bör den dock
såsom art stå nast deriniill. Äfven den nu onilalta tunnhelen och hinn-

akti^lietcn ksn anses för f;riinden lill fröhusets korthet, så vida den
näimar sig til! blå>elik beskaffenhet . som c-kså kan hafva oordentiig-

heten i rummens antal med sig, hviiket allt är en ornllkomlighet.

Dess förekommande är ymtn*gas^ på Svrnska sidan al fjällen, däri-

från den mfd floderna synes sprida sig lill närlif;gande östra landsor-

ter ända till hafvet. Vid dess stränder ujjpbör den sedan nimed he-
1.1 inedi'=rs(a Sverige, men det är räit besynni-rlifit , att den ålar tin-

nes på o 1 8 11 d s södra del och de nrtdjir af Blekingen, som li-

kaledes vända sig mot största vidden af Östersjön. Pj delta sätt bö-

rcr den till de L.-ppska växter, som sprida sig blott till öslra sidan

af riket. En mäikvärdighet är äfven att den v-Vxer högst ymnigt på de
gamla slas,'gvarpshö;-arne efter kopparhyttnn vid Garpeuberg, der nen lik-

som på Öland är hö::st fin och liten (nästan som SiLene rupestrls), li\-

gpnstädes närmar den sig till L. Viscaria, så att om nåt;on öfvergång

dertill icke ksn bli fiå a, utan den skulle enligt Linnés vågsals vara

lik-otn en lösryckt vanslägting deraf, hviiket icke saknar all skenbaran-

lednins.

Man vet intet bestämdt om denna örts nytla, men såsom sErknan-

de all kljbliighet torde den vara mindre obehaglig an Tjär-Örten
för de präbätande djuien.

Tab. är ritad efter ett måttligt stort slånd på Piteå Lappmarks
fjäl ar af Kyikohe'den Lsstadius. a. blomma särskildt. b. blomo-
der. c. fröhus omgitvet af sitt blomfoder och blott i toppen bart samt

uppsprunget med fyra nedböida flikar, d. detsamma skuiet efter läng-

den, så att man ser huru högt rummens skiljoväggar stiga mot loppen

af fröfästet samt huru kort det inom blomfodrel varande Iröhusfästet

{Thecapodium) är.
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NASTURTIUM palustre.

Skidorne aflånga, på alla sidor uppsvälda och i båda

ändar trubbige. Kronbladen mindre än blomfodret.

Stjelken upprättstående. Bladen alla fjäderlikt kluf-

nej med öron omfattande stjelken, hårkantade.

Linn. Fl. Sv. n. SgS, (Sisymbrium amphlblum
fi

palustre). ed.

Wahlenb. n. 743.

Oedan första och förnämsta arten af det åter upplilvade slag-

tet Nasturtium under n. 624. blifvit gifven, återstå i vår Flo-

ra fyra arter af samma slägte, hvilka blifvit på llerfaldigt sätt

iörvexlade och misskände samt derföre behölVa att på en gäng

framställas till jemförelse. Deras betraktande i sammanhang
ökar i alla afseenden deras interesse, hvarföre man hoppas,

att få härstädes uppoffra ät dem ett betydligt rum i detta häf-

te. Sammanställningens värde torde också behöfvas för att er-

sätta bristen p>å egentlig särskildt nytta af dessa växter, hvilka

icke kunna annat än tjena till föda för de mindre granlaga

djuren.

De växa alla såsom slagtet Nasturtium i allmänhet på våta

ställen, hälst dem som midt på son^aren uttorka eller något

blottas frän vatten och blefvo derföre af Linné mer eller mindre

samlade under namnet ampJiibium. Blommorne äro på alla fyra

arterna gula, så att de redan dermed skiljas lätt från den syd-

ländta hvitblommande första arten. Skidorne äi^o väl på alla

i tämlig grad nedböjda såsom de böi'a vara i slägtet; men
annars sä olika till formen, att man med skäl undrar dem
kunna ingå i samma ordning och än mer i samma slägte. Vi

vilja anföra arterna efter som de till skidformen och stylens

korthet komma mer och mindre nära intill Källkrassen (xV.

aquaticum).

J)Qn första arten (iV. palustre) har verkligen skidor och

styl, som äro så lika med Källkrasse ns, att man kan undra

på hela öfriga växtens stora olikhet. Dess blommor äro de

minsta i slagtet, dess fröskidor de mest af frön fuUsloppade och

roten den mest förgängliga. Derjemte har den vidsträcktaste

geographiska utbredningen från Skåne ända till Enare-träsk.

Alla dessa omständigheter sj^nas stå i ett märkvärdigt samman-
hang. Man ser här, huru växten, för den förgängliga rotens

skull > liksom skyndar sig att bilda frön med sådan bråska, att

blommornas utbildning blifvit mycket försummad. För den
skyndsamhets skull, hvarmed växten kan fullborda sina frön,

synes den också kunna växa i så olika climater. Han synes

blott i den lilla grad hafva ogräs-natur att blifva i menniskors

granskap eller knappt någonsin finnas i alldeles vilda skogen.

Detta är något som äfven iakttages vid de öfrige arterne.

Det kan synas underHgt att denna således allmänna och
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mycket väl skiljda art framträder under ett mindre bekant
namn säsom hade den varit mera okänd för var störste Växt-
kännare. Utan tvifvel såg Linné densamma för sina fötter o-
taliga gånger och upptog den äfven såsom en särskild art i Up-
saliensiska Herbationerne älvensom uti lörsta upplagan af Flo-
ra Suecica\ men sedermera, i betraktande af de mänga för-

ändringar , som skidform och annat undergår hos de sista och
mest amphibiska arterna, blef ocksä denna förd under de sam-
ma , kanske mera såsom en upp i landet föi^lupen besynnerlig

iirartning än säsom en af-art i egentlig bemärkelse. Således

blef denna växt under Linnés sednare tid och älven derefter

f(')ga bemärkt, tills den nu åter bekräftas säsom särskild och
vård kanske mera uppmärksamhet än många andra egentligen

lika onyttiga växter.

Vid ett således inträffadt närmare skärskådande af dess e-

genheter fä vi äfven anmärka dess betydliga och härkantade

bladöron, som omfatta stjelken i mycket störie grad än på nå-

gon af de andre arterne. Detta torde vi kunna anse som ett

liksom hos så mänga andra ogräs betydligare frodaiide i blad.

Härmed synes också förenadt ett särdeles rodnande pä sidor

och stjelk, icke alldeles olikt de karrakliga med den samma
växande Polygon ernås.

Dess växningskrets är såsom många ogräs-artade i synner-

het å vattenaktiga ställen förekommande arter ganska vidsträckt,

ty den är anmärkt från högsta Lappmarken , till Norra Ameri-
ca, Java, China och äter Sibirien; således finnes den troligen

öfver nästan hela jorden. Den kan desto mindre vara en sä-

som ofvan nämnt är urartning af de följande, hvilka åtminsto-

ne hos oss icke gå på långt när så högt mot norden. Det för-

tjenar kanske anmärkas , att den till slut uti Lappmarken hål-

ler sig vid de största vattendragen ungefärligen såsom de föl-

jande hos oss, men ulan att derigenom något förändras.

Slutligen torde kunna anföras, att dess artnamn (/;a/?«^7'e)

egentligen uppkommit vid jemförelse med de följande arterna

deraf, att den uppstiger frän de större sjö- och å-kanterne,

samt således kommer upp i landets kärraktiga ställen ; men den
finnes alldeles icke i egentliga med beständig grundsyra försed-

da större kärr, utan fast mera eller endast på sådana våta stäl-

len, som om sommaren uttorka till den grad, att botten sönder-

spricker ocli således egentligen kallas inunderade {loca inundata),

I anledning häraf hafva äfven någre Författare kallat den iV".

terrestre , hvilket dock kan fora till sådan förvexling och för-

villelse, att vi i det hela icke kunna föredi-aga detsamma. Af
den nu anförda växningsställets beskaffenhet blir hela des5 na-

tur att starkt växa i blad med liten blomma, men stark frö-

sättning och ftJrgänglig rot dess mera begriplig.

Tab. föreställer ett något mindre stånd taget närmare slutet af sin

blomning vid Upsala. b. blomrna sedd från sidan. c. densamma upp-
ifrån, d. fröskida, e. dess afskärning, som visar fröens sammanhopade
läge, f, fröskidan efter längden, sedan sidoskalet blifyit borttaget.
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NASTURTIUM sylvestre.

Skidorne jemnsmala, nästan platta, längre än sina

skaft. Kronbladen större än blomfodret. Stjelkarm

uppstigande. Bladen pennformige : småbladen pä
de öfre nästan jemnsmala, sågade,

Linn. Fl. Sv. n. Sgé. {Sisymbrlum), ed. Walilenb. n. 746.

XJLnled ningen till denna arts anförande i denna ordning är

dels den utmärkt korta stylen, som närmar sig till föregåen-

des , dels har mau trott den långa skidan kunna anföras såsom
första afvikningen innan de allt för korta komma. Föi'Öfrigt

synes denna intet förvandt med föregående utan fast mera med
följande art. Den börjar raden af dem, som hafva flerårig

rot och i sammanhang dermed större blommor, med kronblad

dubbelt större än det äfvenledes gula blomfodret, och framför

allt ganska svag frösättning. Kanske äro dessa de smalaste ski-

dorna i hela slägtet också de, som gilva minst mogna frön

eller liksom blifva förtvinade , ofta oordentligt krökta och säl-

lan öppnande sig. I sammanhang härmed är hela växten ut-

märkt spenslig, med blad utan alla kanter eller utan öron på
bladskaften särdeles den nedi^e delen. Pä den hårda stjelkens

nedre del upptäcker man en skarphet , som icke är ovanlig hos

sandväxter. Roten synes pä det sättet vara mycket liflig, att

den särdeles stiger i sanden eUer gruset och ger nya stjelkar

från sidan af de gamle (sä som tabellen föreställer) , utan att

der visa någon knölighet såsom pä de följande tvänne ai^terne.

Denna art blef först uppgifven såsom Skånsk, utan att

Linné synes hafva fästat mycken uppmärksamhet dervid. Man
var derföre oviss om densamma tills man vid Mälarn påfann

en växt , som icke kan vara någon annan, och fick tillfälle att

nogare lära känna densamma. Det är dock blott vid några fä

hamnar eller utlastningsplatser vid nämnde sjö , som man hit-

tills veterligen funnit den , så att en tillfällig hitkonist frän syd-

ligare orter väl synes möjlig, så mycket mera som den håller

sig endast i sjelfva strandgruset eller dess sand. Aldrabäst är

den funnen vid Strömsholms-canalens utlopp; sämre eller ne-
derst med något knölaktig rot förekommer den vid Skokloster.

Ehuru den således väl växer i stundom toirare men i synner-

het magrare jordmån än de andi-a arterne, så är den dock långt

ifrån att hos oss förtjena namnet syluestre, som den synes hal-

va fått i sj^dligare länder, der den må hända oftare aflägsnar

sig sä mycket från vattendragen , att den kan hinna de på hög-
läntare ställen belägna skogarna. Man skall hafva funnit den
åt södern ända sill Nya Holland, ehuru icke veterligen under
linien såsom föregående art. Det vore då icke imderligt om
den blifvit sä utmagrad af torkan, att den kan förekomma oss
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liksom i betydlig gi'acl förtvinad, särdeles i jemforelse med föl-

jande arter, som till roten äro ansenligt mera stadgade, Den
växer också sednare, sä att den mot höstera mindre hinner till riktig

irösättning och mognad , hvilket äfven torde kunna anses såsom

följd af en sydligare natur, som här vid dess nordligaste gräs

inindi-e får tid att utbilda sig. Deraf har hänt att våra resan-

de växtkännare i sydligare orter, dem de merendels lemnat

före dess mogning, fått mindre reda på densamma. Om den
derstädes mera än hos oss näi'mar sig till den följande arten

,

måste mau lemna oafgjoixlt.

Skidans smalhet kommer egentligen af fiöens ringa antal

och deras bestämda en-radiga ställning, som allt ger utseendet

af en Arabis. En sådan smalhet synas flere närslägtade väx-

ter (t. ex. Nasturtium aquaticum, Barbarcea) i sydligare län-

der antaga, då de deremot i norden blifva som kortast och

mest uppblåsta. Det är derföre äfven i sydligare länder, som
den i jemforelse med odlade Källkrasse n {Nasturtium a-

(juaticum ^ prcecociiis) fatt namn af Vildkrasse (som är e-

gentliga öfversättningen af IS. syluestré), hvilket namn den sä

mycket mer förtjenar som den i anseende tdl sin både skai^pa

och bittra smak icke kan nj-ttjas till mat, utan blott utgör en

föda för mindre gianlaga gräsätande djur i likhet med följan-

de arter. — I sammauhang härmed kan såsom ett tillägg vid

'N. aqualicum Sv. Bot. n. 624. anmärkas , att äfven af densam.ma

odlas egentligen den nämnde sydligare varieteten, som bar tunnare

och mera rödaktige blad samt smalare stjelkar, hvilken skördas

under kyligare årstider såsom blifvande beskare om sommaren,

(enligt Hermbstedts Archiv 7. p. 338). I allmänhet synes

den mildare vintern särdeles vid hafvet befordra alla Krasse-

sorters ätlighet, hvilken minskas i de kallare länder, der de

samma blott om sommaren kunna växa och det med erhållan-

de af en särdeles besk vidrighet.

Tab. tecknad efter stånd tagna vid Strömsholms-canalens utlopp

i Mälaren, b. ett stjxke af stjelken nära roten , för att visa denssm-
mas skarpa upphöjningar, c, blomma från sidan med utspärradt blom-
dioder, d. fröskida, e. dess genomskärning på tvären, hvaraf fröens

läge synes; f. fröskida efter längden blottad Irån pna skalet.
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NASTURTIUM anceps.

Skidorne aflånga
, på alla kanter hvassa , kortare än

sina skaft. Kronbladen större än blomfodret. Stjel-

karne rotslående. Bladen fjaderlikt klufne, med ö-

roD omfattande stjelken, alldeles glatta.

Linn. Spec. Pl. ed. 2. p. 917. {Sisymtr» amphiblum y terrestre).

Wahlenb. Fl. Sv. n, 747.

Ua denna växt fdrst vid Upsala bestämdes sasoni en särskild

art, var den nästföregående mindre bekant, och derföre hade

man dervid mindre afseende pS densamTrm än pa följande ar-

ten. Ehuru den närvarande nu befinnes i det hela mera för-

vandt med den iörra (N. Sylvestre) än man dä kunde förmo-

da, så har man dock nog skäl öfriga för att bibehålla den så-

som en egen art, hälst uti en rad (eller svit), der antingen

den, äfven så väl som de andra, i anseende till ganska bestäm-

da kännetecken måste skiljas eller också alla för dessa skilje-

teckens föränderlighets skull förenas. Det är i sjnnierhet till

frukten och öfre delarne, som den mest närmar sig åt före-

gående i det att skidorne äro tunna, blommorne af ungefärli-

gen samma storlek och färg; men, dä man nogare betraktar

den förra artens kortare och tjockare styl i förening med ski-

dornas större smalhet och längd samt nästan plansidiga beskaf-

lenhet (ungefär såsom j)å de finaste arterna af slägtet Carda-

inine) och anställer jemförelse med den närvarande artens lån-

ga och lina s\.y\, sä väl skiljbar från de nog hvasskantige ehu-

ru det oaktadt pä sidorne mera hnkige skidorne, så synes äf-

ven härutinnan nog skiljaktighet. Ännu mera skiljer sig den-

ne art frän föregående med växningssätt och rot, som närma

sig till följande artens. Den har nämligen ungefär samma knöl-

aktighet i roten, och sedan uppkomma på den kulliggande stjel-

ken d3dika sidoskott med också knölaktig grund cch olika blad,

hvilka skott tydligen äro bestämda att bilda en ny växt i hän-

delse frösättningen skulle slå felt.

Men, ehuru denna växt pä nu anförde sätt är midt emel-

lan de närmaste arterna, så står den dock öfver dem bada i

anseende till skidornas öfverensstämmelse med den form , som
de enUgt slägtets allmänna character egentligast böra äga och i

anseende till frösättning. Om några växter i sj-^stematiskt af-

seende skola anses såsom missfosterliga eller mindre fullkom-

liga urartningar, så toi-de det vara de, som minst fullkomna sin

frukt antingen genom smalhetens förtvining såsom hos föregå-

ende eller en af uppsvallning härrÖx^ande allt för stor förkort-

ning såsom hos följande växt. Fast mera sjmas de vara rikti-

ga systematiska och sexuella arter, som härutijinan hålla ett

medel och väl utbilda sina frön. I detta afseende bhr då den

härstädea anförda första arten (iV. pcdustre) den aldrabästa och
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näst derefter kommer denna näi-varande (iV. anceps) såsom i nästa

graden bäst och ymnigast utbildande samt kringspridande sina

frön. Detta sker då också i rattan tid om sommaren , så att

man ser den med falida skidskal, då deremot de andre slå

ända inpå sena hösten, utan att kunna öppna sina skidor. Så-

dant synes hos denna art vara sä mycket märkligare som den.

detta oaktadt icke eftergifver de andre fleråriga arlerne i an-

seende till rotens liflighet, utan såsom nämnt är till och med
kommer nära sista ai'ten uti egenskapen, att sätta lökaktiga si-

doskott. I anseende till mångfaldig fortplantning torde den

således kimna anses såsom den förnämsta af dera alla och de-

»to mer iörtjent af att vara en egen art.

Denna tväsidighet torde vi äfven ia anse såsom iimesluten

i sjelfva artnamnet, hvilket väl egentligen är taget af skidans

tvåäggighet, som är större än hos någon annan art, men
äfven skall hafva afseende på dess dubbla sätt att växa, näm-
ligen dels i vatten dels pä det torra > dels i rot och dels i frö,

samt i andia afseenden tvetydighet, som vi anse för större än

dess egentliga tvifvelaktighet såsom en bestående art.

I anseende till växningsstället kommer den så vida näst

intill N. palustre, att den går högre upp än de andre artevne

t. ex. i Upsala-ån ända till sjö-båtarnas öfre landningsställen , men
står detta oaktadt å andra sidan näst efter N. anvphibium uti

att halva sin hufvudrot uti den aldrig uttorkande åens grund.

Den geographiska utbr-edningen anse vi för denna så väl

som följande art mot norden slutas vid Upsala, detta medlersta

Sveriges största slättland, som också har den djupaste grund-

bassin, iivarom mera under följande art. Huru långt den dei-

emot sträcker sig åt södern, kunna vi i brist pä nog säkra

artbestämningar icke afgöra. Det är dock li-oligt att den växer

bäst och ymnigast i norden särdeles vid Upsala,

Tabellen visar ett något mindre stånd med sin rotknöl och sär-

sljjldt formade blad samt vid f ett rotslående sidoskott med också si-

na olika blad : allt såsom västen förekommer utmed Islandets skepps-

brygga straxt nedom Upsala. b. blomma från sidan och c. uppifrån

sedd. d. kronblad, e, fröskida, f. dess afskärning på tvären , så att

fröens läge blir syrligt, g. fröskidan, sedan ena sidoskalet blifvit från-

taget.
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NASTURTIUM amphieium.
Vatten -Rätlika.

Skidorne nästan klolformige, korta såsom stylen. Kron-
bladen större an blomfodret. Stjelkarne uppblåsta.

Bladen öfverst utan alla öron, litet inskurne; de
nedre under vattnet kammlika, öfver vattnet lyr-

formige.
Linn, Fl. Sv, r, SpS. (Sisymbrium). ed. Wahlenb. n. 748. Hahne.

man Apoth. Lex. 2, p. 3oo. IRavhani aquatici radix). Graunmll. Med.
Y.QU 4. p. 38.

X ran de foregående mer och mindre fullkomligt frösättande

arterna får man slutligen komma till den, som minst af alia

sätter frö, men dei-emot aldramest utbildar sig i rot och nedre

delar. Man har sett, att redan den förra arten har en liten

grundknöl och några dylika tillämningar på den nedhggande

stjelken; hvilket aJlt utbildar sig hos denna i mångfaldigt stör-

re grad. Rotknölen är i sjamerhet om våren icke allenast tjock

som en tumme, ulan den delar sig också liksom i ilere ben el-

ler fötter (och afsmalnar icke i blott en rotspindel, för hvars

tilltjockning den då kunnat anses, såsom på den föregående). Den-
na rätlika lärer vara uppkommen af de sidoknölar, som på stjel-

ken vid -j- bilda sig och som sedan om hösten utväxa med sä-

dana stora rättiklikablad, som vid i. äro någotbetecknade. Sedan

dessa om hösten slätt sä pass upp i luften att dylika blad pä
dem kunnat växa, så synas de dels om vintern draga sig län-

gre ned i dyen , hvilket väl kan ske genom någon förkortning

af de nedgående grenarna, dels i synnerhet om våren öfver-

täckas af det iipj)stigna vattnet och då uppskjuta sådana stjel-

kar, som bli uppåt allt mer och mer ihåliga samt försedda med
sådana blad, som kunna liknas vid simfenor så väl till form

som troligen också bestämmelse att ge stjelken hållning i vatt-

net. Vid den således upphunna vattenytan fiu' stjelken sin stör-

sta ihålighet eller uppbläsning, från hvilket uppehållningsstäUe

växten nu grundar sitt uppskjutande af egentlig fröredningsbä-

rande stjelk upp i sjelfva luften. Denna Initstjelk afsmalnar

åter allt mer och mer, dock så småningom, alt också luftens

blad blifva fastade blott på ena sidan, utan att bjuda till på
något sätt omfatta å^n 'Ånnxx nog tjocka stjelken. Omsider kom-
mer växten således till blomning merendels stödd emellan den
mörka Kolhvassen (Scirpus lacust?-ls), ibland hvilken dess

nästan dubbelt större blommor än på någon af de förra arter-*"

na af liflig gul färg bli desto märkligare. Men sluthgen blir

frukten, det obetydligaste af allt, i anseende till uppbläsning

så förkortad , att man i hast snarai^e skulle tro sig hafva en

art af slägtet Wiyagrum bland de kortskidade växterna (Silicn-

loscé) än en långskidig (^Siliqiiosa). Den har derföre äfven verk-

ligen blifvit kallad både Myagrum aquaticum Lamark och Ca~
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melina aquatica BroUro^ att icke nämna mycket om andra
med dylikt afseende gifna namn såsom Radicula Mxnch. Bra'
chylohus Desu. Caroli-Gmelina : allt sä väl bestämningar som
namn, hvilka för mycket afvika från det Linuasiska, för att här
vinna någon efterföljd.

Uti allt det anförda kunna vi nu igenfinna en sä amphi-
bisk natnr, som i hela denna class af växter möjligen synes

kunna uppstå. Då den första arten ^ såsom nämnt är, blott en
viss årstid står i vattnet och sedan blir utsatt till och med för
torka, hvilket icke är något egentligt amphibiskt lefnadssatt, och då da
andra något närma sig derlntill; så har deremot denna sitt goda grund-
fästfi i en gyttja, som knappt någonsin blir bar, än mindre torr, och
uppsätter ur det betäckande vattnet blott högst på sommaren sitt huf-
"vud lör att njuta luften, hviiket i riktig grad kan kallas amphibisk art.

Till lölje häraf får den hela sin anförda beskafFenhet, sin uppblåsning
och tjocklek, sin lädersktiga seghet, med ett ord allt det, som gör den
till amphibisk eller som det på svenska kan kallas lurkaktig (i an-
ledning deraf, att Oken lämpeligcn kallar amphibierna Lurchen).
Denna beskafFenhet står i sammanhang med hela växtställets förhållan-
de. Man vet att I stora länder finnas stora landtdjur, i stora vatten
de ansenligaste vattendjuren. Till en sådan vegetation, som nu an-
tydd blifvit, fordras således också stora pölar, och en sådan af största

omfånget hos oss torde vara den vattenbassin , som nedre delen af Up^
sala-ln bildar i den trakt som kallas Förena eller uppom Flötsund
till den så kallade Pålån. I denna trakt håller sig vår närvarande
amphibiska växt ymnigare och bättre utbildad än vi sett den an-
rorstädes. Huru vida den annars sträcker iig, är svårt att säga , ty ju

foera egen local en växt fordrar, dess svårare är bestämningen af dess
geographiska begränsning, hälst man har ganska liten anvisning på des-
sa localer, som kunna vara ganska vidt åtskiljde och hvilkas nogare
genomsökande är för forskaren lörenadl med svårigheter, som under
lesor sällan öfvervinnas.

Så märkvärdig denna växt är i de nu anförda afseenden , så hafva
vi dock våra äfven antydda skäl , att icke anse de förra såsom några
uppstigne Tirartningar af densamma, utan snarare att förmoda denna va-
ra en nedstigen förändring af desamma. Emedlertid, i fall af sådan o-
viäshet , som här alltid kommer att qvarblifva angående ursprungliga

löihållandet , synes man göra bäst, att gifva växterne sådana som d©
lörete sig, utan alt genom slutsatser göra hvarken den ena eller an-
dra obetydligare än den framställer sig. Det är af dessa skäl, som här
så myfket rum blifvit uppoflrat åt dessa vXxier.

Kraften är ungefärligen likasom i R ättikan nrindrifvande och
»VjÖrbjugs-botande , hvaraf i förening med ofvananförde nedre delarnes

former namnet {Rapkanus aquaticus eller) V at t e n-Rättika. Likväl
ekall den såsom mycket mera besk och vidrig vara gagrieligare mot ma-
skar. Om också i sådant afseende dess begagnande för menniskor ic-

ke kan yrkas, så torde den dock ingå i vissa djurs enligt inslinct bru-
kade behofver. — Fröen kunna nyttjas såsom Senap, ehuru delta gal-

ler mera om någre föregående arter såsom mera frö^ifvande.

Tah. ritad efter stånd taget vid nedra delen af Upsala-ån något

uppom Flötsund. Det förstås af ofvangifna beskrifning, att nedre de-

len al stjelken mest tilihör vårtiden, att sedan vid
-f- f rot-trådar ut-

komma med blad, som om hösten lå storlak och form af fig. i. — b,

blomma från sidan och e. uppiirån. d. kronblad, e. fröskidor sittande

med sina skaft på en del af spiran, f. Irökida. g. dess lånesida och
h. tvärskärning, ehuru visande färre fiön äo man sednast funnit den
kunna få«





(in<",

\ia0?'

fru/



698.

CNICUS OLERiCEUS.
Kål - tistel. Vild - Cardbenedict.

Bladen nederst nästan stjelk-omfattande , Ijäderlikt

klufnaj de öfversta tillika med blomskärmen hjert-

formige, skaftlösa, odelta, smStaggigt hårkantade.

Blomfoderfjdllm uddade,

Linn. FJ. Sv. n. 723. ed. Wahlenb. n. 894, Whistling Ekon.
F0an2. 4. p. 93* Graumiill. Med. Bot. 4. p. 3i4.

B.Hand de för sina sammansatta blommors skull sä kallade

Sammansatta växterna [Plantce Compositce) blifwiTist-

lame i vidsträcktare bemäi-kelse tagna uti alla naturliga an-

ordningar satta först, såsom de i Ordningen eller enligt Ord-
ringens kännetecken fullkomligaste. Deras småblommor aro de

mest likformige och i det hela största, bildande inom sitt ge-

mensamma blomfoder och pä sitt äfvenledes gemensamma frö-

fäste ett stöiTe hufvud än några andra, hvaraf namnet Capi-

tatce, i sammanhang hvarmed hela örtens grofhet och taggighet

«ynes slå. För hela denna bildning kan fröfästet anses såsom

medelpunkten, som derföre hos vissa hinner en sådaji köttak-

tighet, att den ätes såsom kål och tyckes vara grmiden af ett

kålhufvud i smått. Hos nägre blir denna kålhufvudsgrund om-
gifven af saftiga, bladlika skärm, som vid grunden tillika med
småbloramorne blifva gula. Detta utgör dä Linnés grundbe-

grepp för egentligaste Kältistel-slägtet {Cniciis)y hvaraf den
närvarande växten är ImiVudarten.

Dä man vill stadga detta grundbegrepp med säkrare skil-

jemärken för att komma till ålskiljande af al! a arter Kåltist-
lar {Cnici) frän andra vanliga Tistlar (Cardui), så möta
visst svårigheter. Ett ända till loppen fjäderformigt fröfjun och

dermed i öfvei'ensstämmelse stående agnar, liksom samman-
satta af hopflutna här på skiljekantenia af ett gropigt fröfäste,

skulle vidare skilja kåltistiarne frän de andre, men detla visar

blott högsta grad af kåltistel-natnr , utan att man vet om rik-

tigt nöjaktiga griiDsor fur slägtet derelter låta bestämma sig.

Under det att s5''dHgare länders växtforskare icke äro ense hvar-

ken om de vanligaste äugstistlarne (Cardui) med fjäderformigt

fjun skola såsom ett eget slägte kallas Cirsium eller förenas

med Cnicus, så torde vi tills vidare få framställa denna egent-

ligaste kåltistelji under silt gamla namn. Delta oak tadt er-

känner man gerna alt i sydligare orter finnes en hvilblommig

med sljelk försedd Carduus accmlis, som så går upp emot den
närvarande, att man blir villrådig om skillnaden. Det förekom-
mer oss som skulle de gamla Cardiä snarare kimnu närma sig

mot Cnici än tvärs de egentlisfaste kåltistiarne kunna bli

lika vanliga b 1 å b 1 o m m a n d e I i s 1 1 a r. Sä länge detta icke
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är vederlagt torde man göra bäst, att behålla de gul blom-
strande kältistlarne för sig sjelfva.

Den närvarande arten , som kännes af ofvannäninde be-

skaffenhet och föröfrigt med sina starkt omfattande blad pä en
hög ofta tvä och tre alnar hinnande något slankig stjelk, är

rätt allmän i Skäne säi'deles den södra och restra delen, fi'ån

hvilken den upjistiger i Hallands södra del allt till Halmstad.

Sedan är den blott funnen j^ä W e stergöthland s öfvergångs-

forniation nedom Wåmb icke långt frän Sköfde, och slutligen

pä dylik bildning i Södra Norrige norr om Moe. Den växer

icke säsom de egentligaste gemena tistlarna pä smutsiga rude-

ral-platser, utan finnes i ängarna vid bäckar och der %'atten

iiedsälar, hälst närmare skogskanter och bland löfbuskar. Pä sä-

dana ställen har den ett ganska renligt och vackert utseende,

längt mera än de andre allmännare ängstistlarne, Uksom anvi-

sande dess ätlighet.

Ehuru den icke veterligen finnes i någon af Sveriges ö-

stra landsorter, sä är den dock allmän i Ryssland ända upp till

Petersburg. Det är i synnerhet i det landet, som unga väx-
ten vårtiden skall förtäi-as säsom kål, af ett folk, som mycket
mer än de fleste andra vet att begagna sig af vegetabiliska fö-

doämiien, hvarutinnan Svenskarna stå vida efter icke allenast

detsamma, utan också de lleste folkslag i verlden. 1 Jutland

113-ttjas i s3-nnerhet växtens öfre del att färga gult. De safli-

ge blommorna halva någon lukt och suga-s ganska flitigt af bien,

fcvilka af dem få m5-cket ämne till både vax och boning. Frö-

fjunet af denne fi'amför andra tistel-arter skall kunna spinnas

med ull och begagnas till hattar. Bland tama djur skola getter

och svin men i synnerhet hästar mycket gerna äta denna lik-

som andra något beska icke allt för mycket stickande tistlar;

deremot kor och ännu mer får sky för densamma, kanske äf-

veu af orsak att den verkar vidrigt på mjölken såsom man an-

märkt om några andra i synnerhet beska Tistlar. Att tistel-

Irön i allmänhet äro en föda för småfoglar, kan anmärkas.

Tabellen, tecknad vid Lund i Skåne, har icke kunnat ispptaga

mer än vfextens blomtopp med ett dernedom varande underlagt blad
,

lästadt vid en bit af sfielken, b. en småblomma med fjun och ett styc-

ke af fröfästet jemte några blomfoderf;KII. c. fröfästets gropar, åtskil-

da af agnar (palece) delta i hår, eller om man häldre vill af borster^

som eammarflutit till agnar. d. toppen at elt agn, mera förstorad.
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ÄRNICA alpina;

Sotbladen lancetlike, helbräddade, trenervige; stjelk-

bladen sällan mer än tvänne. Stjelken enblommig.

Blomfodret ulligt.

Linn. Fl. Lappon. n. 3o5. Wahlenb-. Svec n. g4i. -

sällan inkomma växter med motsatta blad uti cle Naturliga

Ordningar, som egentligast äga skiftevis bladställning. Detta är

likväl pä ett ganska bestämt sätt händelsen bland de Sam-
mansatta växterna {Pl. Compositce), hvilkas sista eller

strålblomsti'ige afdelning (FSr/W/atrp) bar en mängd växter, som

i denna del afvika från allmänna förhållandet. Ehuru Linné

i allmänhet visst icke fÖr snart fastade vissa sådana kännetec-

ken vid sina Naturliga Ordningar, så ansåg han denna omstän-

dighet för sä betydande, att han föreslog en egen afdelning un-

der namn al Opposztifolice, Denna har väl sedermera befun-

nits i Iwg grad ohållbar, men det synes stå fast, att dessa väx-

ter halva sitt egentligaste stamhåll i Norra America och synas

utgöra den mest hösten tillhörande sena vegetationen i våra

trägårdar, liksom i allmänhet den långsammare växtligheten,

som gynnar motsatt bladställning, är mest egen for vestern»

Dessa betraktelser blilva af mycken vigt vid närvarande växts

bedömmande och derlöre äro de här löiuitskickade.

Slägtet Arnica fördes icke af Linné till de nämnde Oppo-

sitifollcs, ehuru allmännaste arten ganska bestämt har denna e-

genskap. Väl såg man hos denna ört såsom en stor egenhet

de tvänne motsatta bladlika skärmen på stjelken under grenar-

nes utgång; men man synes hafva varit benägen, att anse det-

ta såsom en afvikelse, och gaf icke akt på, att de vid roten va-

rande bladen sitta pä samma sätt i ännu tydligare grad. Man
var så mycket mindre benägen att se härpå som de sydligai'e

Europas arter hafva otvifvelaktig skiftevis bladställning. Sedan

härigenom detta kännetecken förlorat allt värde såsom delande

ordningen och äfven såsom bestämmande slägterna, så torde

det dock i olvannämnde geographiska hänseende behålla eller

ijka sin betydenhet.

Det synes nämligen som skulle den här föreställda växten

hafva denna egenskap i än högre grad än sjellva ji. montana
och dermed tyda pä sitt större samband med America. Pä A\
montana finnas åtminstone å sido-blomskaften alltid skiftevis

sittande blomskärm, och ibland delar sig också stjelken ännu
en gång på ett mera skiitevis sätt ; men på närvarande växt har

jag icke sett något tecken till omskiftning och skulle icke hel-

ler anse den för trolig. Då vi nu veta, att denna växt är all-

männare i America ända till Melvills-ön än hos oss, så skulle

dess Americanska grundhemvist derigenom bli troligare. Detta

torde kanske bekräftas af den upptäckten, att det finnes idet

inre af Norra Americas sydligare del nämligen vid Missuri en
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annan växt med likaledes enblommjg stjelk och trenerviga blad,
af hvilken den arctiska växten mycket snarare synes vara en
utkastning än af vår allmännare ört, så iramt som man icke
akall anse allt för artförändringar , Iivilket dock i vissa fall ic-
ke minskar den geograpLiska betydenheten. Del kan synas som
ekuUe äfveu en särskildt sort nervatm* skilja de Americanska
arctiska växterna från de Europa?iska, hvarpå ett gammalt
exempel finnes hos Cornus canadensis i jemförelse med C.
suecica. Liksom den förra af dessa sistnämnde har mera åt-

skiljde nerver, så äga äfven de Americanska ^rwtccp mera från
mellan-nei^-en skiljda eller afvikande sido-nerver; dä deremot
på A. montana de inre af de fem nerverna utgå från mellan-
nerven (ehuru icke iakttaget på Sv. Bot. t. i85.) nngefärhgen
såsom i^å Corfius suecica. Detta vill säga att hos Americanska
växterna skulle nervaturen vai'a mera fullkomlig eller utbildad,

hos de Europeiska deremot mera närmande sig till ådrighet

(venositet). En sådan skiljaktighet sammanhållen med hvad vi

under Botrychium virginicum n. 665. anfört kan väl bidraga
att beteckna ohka verldsdelars vegetation och gripa in i hela
deras natur.

Dessa förhållanden och betracktelser , de må föröfrigt vara

af den betydenhet de kunna, hafva åtminstone fÖrt oss fr? a den
tankan, att vår fjällväxt skulle vara blott en fjällarne tillhörig

förändring af den allmänna. Fast mera synes fjällväxten vara
en föreningslänk mellan America och Europa af det slaget, som
mera tillhör den förra verldsdelen. Då den hafsström som ifrån

Sibirien går förbi Nordcap åt Americanska sidan tyckes hafva

sinSJora del i climaternas blandande, sä skulle måntro, att A-
merica får mera från Europa är tvärsom ; men hvar och en så-

dan ström måste nästan nödvändigt hafva sin sidoströmning i

motsatt rigtning, och det tyckes vara denna, som förer Antil-

lernas frö till Norriges kust. Således böra vi ej undra att America
meddelar åtminstone lika mycket som den erhåller. Om man på
denna sednare grunden ville härleda äfven A. montana för sina

motsatta blads skull från America, så vore det utan tvifvel för

mycket; nog af att den synes ännu visa ett närmande, som i

Södra Europas skiftevis-bladige samslägtingar upphörer.
Vår f)ällvJxt finnes, så vida med full säkerhet bekant är, endast

pS några få och inskränkta ställen vid högsta delen afLappska fjällryg-

gen , hvilken inskränkning torde få sättas i likhet med Botrychii rirgi'

niti till bekräftelse pl det anförda. Den är upptäckt på tre atäJlen i

Quickjockstrakfen: nämligen först vid Zakkok, sedan vid Roudnas och
slutligen vid Tjågneres utmed Rissabäckens öslra sida som ymnigast.

Dessutom endast sedd vid Kobrenojve i Pileå Lappmarks fjällar.

Pl den i Upland och Dalan e förekommande A. montana märker

man endast mindre körtelbärando och mera livit hårighet samt bleka-

re blommo , som tyder på mindra kraft, hvilken än mer synes vara

föriinj^ad bos den arctiska växten.

Tab. litad af Kyrkoherden Lsstadius i Piteå Lappmarks fjällar

§ nämnde ställe, b. blomfoder, c, diskblomma med fjun. cl- densam-

ma förslorad, e, roibladsknippe , hvaraf rotbladens form och nerratur

bättre synes.
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HERMINIUM MoNORCHis.
Gottland Desmansknopp. Roslagen Honingsblomma.

Linn. Fl, Sv. n, 8io. (under slägtot Ophrys) ed. Wahlenb. n, 968.

Ehuru växternas namn borde vara lika beständiga som sjelf-

va växterna, så händer dock att de for olika systematiska af-

seendens skull flere gånger ombytas, Dervid är det sällan som
gamla en gång och iÖr lång tid allmänt förkastade namn åter

antagas, såsom är händelsen med närvarande växt. De gamle

växtsamlare gåfvo tidigt akt på, att den har blott en rotknöl,

hvaraf namnet Monorchis, hvilket namn sedan beständigt fått

beteckna arten, men ansets af språkgrunders skull otjenligt

att tilläggas något slägle. Deriöre, då Linné redan uti sin

Lappska Flora ansåg denna växt för att utgöra ett eget sy-

stematiskt slägte, fick den namnet Herminiuniy hvilket bibe-

hölls till dess de specifica namnen påfunnos och med dem ve-

tenskapen fick sitt rätta förnyade utseende. Dervid synes Lin-

né halva föresatt sig, att häldre antaga för fa än för många
slägten, ocli således blef äfven slägtet Herminium indraget un-

der släglet Opiuys, hvilket slägte liksom gjordes till en sam-

lingsplats för allt det som svårligen lät bestämma sig såsom e-

get. Det egna slägtnamnet {Herminium) försvann derföre åter,

och många reformer skedde, utan att man tyckte sig hafva

detsamma af nöden. Först i sednaste åren, sedan man funnit

huru en systamatisk växtkännedom i Linnteisk anda kan före-

nas med physiologisk kunskap om växterna, har denna besyn-

nerliga växt tilldragit sig ny uppmärksamhet.
Den besynnerliga egenskapen, som gifvit anledning till väx-

tens äldsta namn, att nämligen egentligast blott en rotknöl finnes

,

är vei-kligen bekräftad såso^n beständig. Endast efter blomningen,

då det gamla ståndet skall förgå, utskjuter det ur stjelkens ne-

dersta led rot-trådar, af hvilka den ena på ändan bildar en ny knöl,

som icke lärer bli utväxt förr än det gamla ståndet är borltor-

kadt, och dä synes först bilda små plantor, som behöfva växa

ett eller annat är för att bli stjclkbärande. Det sj^nes såle-

des vara stor skillnad mellan denna och de egentligen två-

knölige Orchiderne, äfven dem som i varmare climater hafva

skaftade knölar, hvilka detta oaktadt äro hka samtidiga som på
våra arter. Detta hastiga öfverflyttande af allt näringsämne

från detta årets knöl till det nästföljandes äger icke rum hos

den nu. i fråga varande växten, utan största delen af knölens

kraft synes kunna öfvergä i en mera välluktande och saltig

blomma än dess närmaste slägtingar äger. Man kan nästan tyc-

ka, att de inre kronbladen af saftighet bli bredare vid basen

och skjuta längre ut än de ytti-e (nästan såsom de inre slåndare-

strängarne på vissa Liljeväxter), samt ännu mer, att blomliip-

peu vid basen blir kupig och innerst får en liten grön pos-
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se eller liksom desmanskörtel, hvarifrän raesla vällukten utgår.

Man finner i allmänhet att de Orchis-artade blommor, som
äga en utmärkt korrt eller också mycket smal sporre säsom de

mesta Satyria, äfven Lafva den mesta vällukten; och det bHr
dä öfverensstämmande med Honfngsluisets än större begräns-

ning hos denna växt, att densamma till luktens bestämdhet skall

öfverträfla dem alla. Detta allt utgör så stora skiljaktigheter

från slägtet Ophrys, att man efteråt kan förundra sig öfver för-

eningen dermed och således icke behöfva ha afseende pä be-

fröningskropparnas vidfästning med bara strängar, som sanner-

ligen är ganska svårt att ui-skilja.

Vällukten af dessa blommor kan väl vara något lik den af

andra Orchider, men mera genomträngande honingsaktig och

stark äfven midt på dagen, hvarföre också växten derigenom

mera ådragit sig allmänhetens uppmärksamhet samt fatt svenskt

namn. — Växten synes derfÖre liksom alla Orchideer ratas af

Jiästen , m^n kunna ätas af idislande djur. Roten är så slemig

att saften deraf redan vid tuskärning låter draga sig i tiådar.

Ehuru växten således icke saknar utmärkta egenskaper, har den

dock i anseende till litenheten och mindre allmänt förekom-

mande blifvit mindre bemärkt.

I sammanhang med det anförda synes denna växten också

mest förekomma i de mustiga hafsli-aktern a särdeles Roslagen,

Gottland, Öland och Skåne; mera sällan uti bergstrakter, särdeles

sådana som äga underlag af öfvergångskalk säsom vissa delar

af Westergöthland , Östergöthland, Nerike och Dalarne. Om-
kring Mälarn är den sällsynt der någon bergaktig iimeslutenhet

skyddar t. ex. utom Upsala vid Norby nära Sandgrind.

Tab. vid Upsala ritad efter ett tämUgen stort stånd. b. blomma
särskild frin sidan sedd, nigot förstorad, c. densamma, sedan yttre

kronbladen blifvit borttagna, d. ett af de öfre inre kronbladen, e. blom-

läppen ensam från sidan och f, bakifrån, g. hela blomman framifrån

sedd med utspärrade kronblad, h. fröredningspelaren framifrån och i.

densamma från sidan sedd. k. en liten planta med sin lilla rotknöl

Redan på det blommande ståndet a. synes uppom ds egentliga rot-tradar-

ne utur nedersta stjelkleden utkomma det tvärskott, som på ändan

skall få en ny rotknöl, a* en sådan rot, som under mer än en tnå-

nads tid stått i ett vattenglas och derunder fått en liten knöl på än-

dan af det nämnde sidoskottet, men som dock tyckes vara allt för li-

ten för att nästa år kunna gifva blommande stjelk. a** en srörre plan-

ta med en större rotknöl på sidan, hvarutur dock d. 16 Augusti ännu

icke något tecken till nästa års stånd syntes utkomma, således fort-

gången af det ena årets siånd efter det andra tyckes vara mycket sen-

färdig och otydlig i jemförelse med de riktigt tvåknölige Orchidernas.
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CAREX BicoLOR.
j^xeti något skaftade, ovalformig?, merendels tre sam-

sittande och med hannar nedom honblommorne.
Märkena två. FrShusen knappt längre än fjällen,

omvändt äggformige, trubbige. Strået trindt, ned-.

böjdt.
AlUoni Fl. Fedem. n. aou. Wahlenb. Fl. Sv. n, 1090.

Otarrslägtet [Carex) är icke allenast ganska naturligt och val

begränsadt i en likaledes mycket naturlig Ordning (hvilket i växt-

riket är temligen ovanligt), utan det har också inom sig gan-

ska naturliga afdelningar, som icke synas kunna öfvergä i hvar-

andra med mindre vid försök dertill en viss oformlighet upp-

står, hvilket nästan blott är händelsen på de högsta fjällar (el-

ler alperna). Således finnes ingen öfvergång från de med ett

enda enkelt ax försedda arterna till de med llere alltid androgy-

11a småax {spiculce) , så framt man icke för sådan skulle vilja

anse de så kallade Kobresice, hvilka tydligen hafva en misslyc-

kad hermaphrodit-natur, som uppstått under bemödandet till

denna öfvergång, hvarföre de också med sin oformlighet gerna

må utgå ur slägtet, för att icke bortskämma eller utskämma

det, och komma att med sitt lika oformliga (med K börjande

barbariska) namn stå bredvid detsamma. Vid öfvergången fräa

den andra nämnda hufvud-afdelningen [spiculatcé) till den tre-

dje med flere riktigt sjelfständiga och särskildt blommande ax

{spicatcB) samt med de mest fullkomnade arterna försedda floc-

ken uppstår väl icke en sä ofullkomlig hermaphrodit-natur,

men i stället en så kallad falsk androgyn beskallenhet. Denna

är icke så betydlig, att derigenom afdelningarna rubbas, utan

deras mest i ögonen fallande kännetecken blifva endast otill-

räckhgare. Det blir nämligen icke alltid nog, att se på små-

blommornes läge, utan man måste hafva afseende joå den vida

hufvudsakhgare , men svårare, skillnaden mellan småax {spi-

culd) och riktigt ax [spica). Småax kallar man då dem,

som äro egentligast såsom delar af ett sammansatt ax, och så-

som sådana alltid sitta utan skaft eller åtminstone tydligen så-

som på C. paniculata visa sig vara sönderdelningar af strået

och derföre alltid understödda af blott \åd två sidor lastade

skärm. Riktiga ax {spicce) deremot äro icke allenast meren-

dels särskildta för särskildta kön, utan de sitta också rik-

tigt afskiljda på egna mer eller mindi-e tydliga skaft, oftast lik-

som med en knut eller till och med lökaktighet inplanterade i

blad- eller skärmvecket. Aldratydligast är detta lios dem som
förses med nedtill skidformiga skärm {bracteae uaginantes), hvil-

ka arter derföre såsom fullkomligast komma först i sin afdel-

ning, och derefter låter man dem följa, som hvifva blott en-

sidiga skärm, samt aldi^asist dem som äfven med blott två mär-

ken äter något närma sig till de med sädana alltid försedda
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småaxade {splsulata). Det ar nu endast bland de sednare underdel-
ningarne af de riktigt axade starr-arterna, som den redan nämnda fal-

ska androgyna beskaffenheten uppstår och det nästan blott p§ fjällar-
na. Väi har man en (C. Buxbaumli) i våra strandprovinsers djupaste
och således äfven kallaste kärr, som närmar sig till samma natur; men
på de än kallare fjällarne får man allmännare vår så kallade C. alpi-

na , hvilken dock ännu liksom den förra ibland får särskildt uppslåen-
de han-ax. Slutligen kommer man på och vid de högsta fjällarne till

dem, som bli i högsta grad slokande och hyilkas hannblomning till

den grad äfven af denna ställning förtryckes, att man vid änd-axets
bas har blott något tecken till densamma qvar. Sådan är bland de med
tre märken försedda »rtema C, atrata och äfven till en del C. ustu-

lata.

Den här tecknade arten tyckes om möjligt kunna gå än vidare i

denna beskaffenhet såsom närmande sig åt de småaxade arterne med
sina två märken. Verkligen har D:r Har t man också funnit på vår

allmännaste art af de med a märken fleraxade arterne, en sort ofullkom-
liga hermaphrodit-blommor, som knnna sättas i någon jemnlikhet med
Kobresiernas. På vår närvarande art gå sido-axens skait oftast

genom ett missbildadt fröhus , hannblommorne äro särdeles få vid ba-

sen af änd-axet och uti dera finnes oftast den medlersta ståndaren va-

la stränglös, samt icke så litet liknande de nedersta litet skaftade frö-

husen, hvilka afvikelser från det normala <lock mindre synas inträffa

på samma art S sydligare Europas högsta alper. Fröhusen , i stället

för att svartna, som är det vanligaste hos andra fjällarnes arter, an-
taga deremot en särdeles ljus blåaktig färg, som emot de mörka fjäl-

len särdeles faller i ögonen och gifvit anledning till artnamnet. Denna
fröhusens färg synes mest härröra af en lin knottrighet i ytan, som ej

är ovanlig på alpemes arter. Inuti fröhusen har jag aldrig funnit nå-
j;on rätt utbildad frökärna , hvilket kan härröra af den ofullkomliga han-
blomningen. Strået är alltid liksom nedböjdt af den öfverilödigt ym-
niga (ehuru ofullkomliga) ända till toppen sig sträckande förtidiga frukt-

ansättningen. Bladen äga en med fröhusen något öfverensstämmande
blåaktig färg. Roten är utmärkt krypande eller liksom med sina rakt

åt sidan utlöpande skott ersättande den ofullkomliga fröbildningen.

Alla de nu anförde afvikslserna från det mest ordentliga förhål-

landet i Starrslägtet hafva icke blott det gemensamma, att förekomma
pa fjällen, utan också på de mest från hvarandra afskiljda fjällar. Den
allmännaste C- atrata finnes icke blott på alla Europeiska fjällar, utan

den synes också med liten förändring i färg vara antarctisk (såsom C.

magellanica Lam.)- Af de rara Kobresierna har man funnit den
ena efter den andra på våra fjällar. Den närvarande Starr-arten var

en stor sällsynthet på Italiens toppar af alperna , nu också på du hög-
sta Lappska. A båda växer den der vatten med jord nedrinner från

glacierer och dylikt, genom hvilken kalla betäckning den sällan kan
uppresa sin lutande topp. Detta allt synes tyda att den är ett foster

af iocalcn; men om från någon annan viss stammart , är svår att sä-

ga. Åtminstone har man icke anmärkt någon öfvergång eller närman-
de mot någon annan art. Den syniss blott vara ett allmänt utskott

från de fleraxade med två märken liksom C- atrata från de med
tre märken och Kobresierna dels fråa de ettaxade dels från de
småaxade.

Tab. tecknad efter stånd tagne vid Polljaur i de högsta Luleå-
fjällen af Kyrkoherden Lsestadlus. b. fröhus med fjäll. c. blotta

fröhuset, d. detsamma med afskärning på tvären som äfven gir ge*

n-om fröet och den outbildade frökärnan ,
så att deras förhållande till

hvarandja iakttages. e. blottadt frö sedt från yttre sidan.
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EQUISETUM heptans.

Sijelkarne hit och dit vettande nästan krypande, un-

gefärligen femkantige, skarpa, inuti med lika sto-

ra håligheter. Slidorne med färgade kanter och nä-

staja borstlika qvarsittande tänder.

Wahlenb. Fl. Sv. n. 1210.

«l u mera man nedstiger till och ibland de ofiJlkomligaste

(Cryp togamiske) växterna dess mer blir vegetationen i al-

la verldsdelars arctiska trakter likadan till och med vid jor-

dens båda poler (sä väl den antarcliska som arctiska). Det blir

då mindre underligt, att de flesle och troligen alla svenska ar-

ter af slägtet Equisetum också finnas i de andre nordiske verlds-

delarne. Om här något förhällande till geographien äger rum,

så är det troligen mera i anseende till norr och söder, sora

sä ansenligt verkar på dylika växter, ehuru i södern varande

högsta bergen göra ansenligt undantag.

Om man vill på något natmrhgt sätt reda (och icke blott

efter konstmässiga kännetecken sönderdela) arterna uti det högst

naturliga slägtet Equisetum , måste man väl samla dem omkring
vissa hufvudarter, från hvilka de mest genom förgrening och
dylikt synas utgångna. Första hufvudarten blir då E. aruen-

se , som vitmärker sig med sin tunnhet, slälhet och föga var-

aktiga stam, uppkommande hastigt om våren, på hvilken stam
antingen icke finnas några grenar eller hos biarterna utväxa
de tillika med stammen och böja sig nedåt. Andra afdehiin-

gen har medelmåttigt hård stam, som sednare på sommaren
utväxer och ännu sednare får grenar, hvilka stå uppåt. Tre-
dje afdelningen uppväxer och blir fruktbärande mot sena hö-
sten samt derföre får så hård stam, att den aldrig kan skjuta

några grenar, vitan står naken öfver vintern, hvarföre hufvud-
arten kallas E. hyemale , med desto större skäl, som den ef-

ter vintern är hårdast och då i synnerhet samlas till skafning.

I brist på stjelkgrenar delar sig denna desto mer i roten. Sär-
deles blir denna sönderdelning i fjälltrakter så stor, att der-
igenom en egen art synes vippstå, som i de högsta arctiska

trakterna vinner sin största finhet. Denna utgör föremålet för

närvarande tabell.

Den finaste och egentligaste formen häraf har pä den myc-
ket krj-pande roten, som gifvit anledning till artnamnet, också
nästan kr}']^)ande trådsmala stjelkar eller rotgrenar med blott

fyra kanter och endast f}Ta inre deremot svarande canaler samt
borstbärande tänder på slidorne. Dennes ohkhet med E. hye-
male är så stor, att man vid hastigt påseende knappt kan fin-

na någon förvandskap. Sådan förekommer den utom pä fjäl-

larne också vid R,oslageus stränder. Deremot vid de högre och
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sydligare fjällens rötter blir den något grofvare med fem eller

sex kanter och förutan de deremot svarande inre canalerne ock-

så en raedelpunkts-canal af ungefär samma storlek som de pä
sidorne. Slidornes tänder bli också mindre borstbärande ut-

om de som sluta ofruktbara grenar, bvilka bafva borst nästan

såsom finaste formen. Således närmar sig den gröfre formen
något åt stam-arten B. hyemale, men far dock aldrig, såvida
nian sett, de grofva stammar med en stor pipa i midten och
afiallande slidtänder. Det synes således blifva ett tillräckligt

afständ mellan dem bässe.

Det synes märkligt, att, da rätta JS. hyemale i medlersta

Sverige häller sig pä randiga skogsliedar, som likväl höst och

vår hafva nog vatten, så blir den i Lappmarken mest utmed
de större flodernas stränder. Deremot uppstiger i dessa orter

först den gröfre förändringen på bergssidorne , och sedan hin-

ner den finaste sorten de liögsta fjällarire och i synnerhet de

mest arctiska orterna. Huru den derefter kan återvända till Ros-
lagens stränder, torde bli en annan fi'äga.

Dess skarpare kanter kunna gifva oss anledning att förmo-

da den vara än mera skafvande än det allmänna Skaftet
(Sv. Bot. n. 33o.), ehuruväl hela växtens finhet och skörhet

synes göra den, åtminstone pä vanliga sättet använd, mindre

gagnelig.

Tab. visar: i. fruktbärande topp af den finaste formen, förstorad. —
2. Helt stånd af den gröfre formen med uppom nuramern visad ge-

nomskärning af roten och vid * nya rotskott för nästa år, afhvilkadet

vid f tyckes blifva stjelkbaraiide: allt hufvudsakligen enligt Kyrkoher-
den Lsstadii ritning i Lappmarken, a. förstorad frukttopp med
fem kanter, b, mellanstycke af sljelken med sex kanter och en me-
delpunkts canal, c. en ofruktbar topp af samma inre beskafTenhet

»

men med långa tänder i öfver&ta ändan.
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CIRC^A INTEaMEDIA.

Blomfodret ^aXi (på C. lutetiana gleshårigt), grön-

aktigt, ungefärligen sä långt som kronbladen.

Blomklaferne samsittande. Ortbladen hjerlformige

,

groftandade, glänsande, på ofvan rännformige skafit

(på C. alpina hinnkantade).

Ehrharts Beiträge 4. p. 42. Retz. Suppl. Sec. Fl. Se p. 4. Flor.

Dan. 1. 25b. Regeiisb. Bot, Zeit. 1828. 2. p. 588. Wahlenb. Fl,

Svec, n. 4 yj. .

^._an liar väl i allmänhet föresatt sig, att icke egna särskild-

ra "tabeller a£ Sv, Bot. åt artförändringar, eliuru märkvärdiga

eller från hufvudarten afvikande de ibland kunna synas vara;

men särskildta afseenden kunna de ibland under-arter {sub-

species) mest märkvärdige så kallade mellan-arterna {plantce

intermedicc) förtjena, i synnerhet då de bidraga att afgöra he-

la slägtens förhållanden och beskaffenhet, sä som här med

närvarande växt synes vara händelsen. Detta är äfven ov^

saken, hvarföre man trott sig kunna uppoffra en särskildt

nummer deråt.

Det är ingen tvifvel, att olika växtfamilier förhålla sig

mycket olika till delarnes betydenhet vid arternas skiljande.

Vi hafve nyligen sett, hturn bland JSasturiia en litet varak-

tig rot ar benägen att bilda dess fullkomligare frukt och til-

lika mindre utvecklade kronblad, och något dylikt tyckes hos

de fleste af DecandoUe sä kallade Thalami-floTcs \MXLViB.

anmärkas, hos hvilka föröfi-fgt den ena delen af blomman

kan tilltaga i storlek och antal pä den andras bekostnad. Der-^

emot hos samme Författares Calyci-Jlorcs ser man de i ögo-

nen mest fallande blommans delar vara sä förenta, att de

liktidigt och i samma grad utveckla sig , utan att kunna taga

något frän hvarandra. Detta är mest händelsen hos de af

Linné företrädesvis sä kallade CalycantJiemce , hvilka utmär^

ka sig dermed att blomfodret sa närmar sig till kronbladens

beskaffenhet, att alltsammans straxf efter blomningen affaller

och lemnar frukten bar, liksom afstympad. Man ser således

Epilobium. hirsutum ganska bestämdt skilja sig med sin stora

blomma från E. pubescens; och pa sätt som hos dessa båda

synes blommans storlek hos dylika växter i allmänhet aftaga

mot norden.

drccea hörer icke allenast till samma natnrllga familj,

utan synes i allt vara mera analog med slägtet Epilobiunt,

än man i början kan förmoda. I allmänhel tyckas alla dessa

växters slägten lill geographiska utbredningen och sin bild-

nio^ följa longituden. Vestra America har sina rödblommi-

ge Oenatherce , det östliga deremot sina gulblommiga arter af

samma slägle, hos hvilka alla blommornas storlek och längd
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väsentligen skiljer arterna. Det blir tia naturligare alt Euro-

pas Epilobier visa flerfaldig ölVerensstämmelse med CircascB.

Man kan anse Circaserne för den spädaste utbildningen i

sin Ordning, livilken beliöfver det skygd och det fursvar mot

torkan , som endast bergtraktcrnas skogar kunna gifva \
och

derfore finnas de i s^nujerhet pä rikets vestra sida. Der gar

den stora arten (C. Lutetiana Sv. B. t. 586.) ungefärligen så

långt som bokskogen sträcker sig; den mindre [C. alpina Sv.

B. t. 567) deremot följer granskogen ända upp under Lapp-

ska fjällarna. Om nu den här föreställda C. intertnedla vore

en verklig mellanart, så skulle den väl också härutinnan när-

ma sig till ett medel-förhållande, men detta är alldeles icke

händelsen. Tvärtom finnes den veterligen endast i Skåne, och

det pä ställen och i trakter, der C. lutetiana är allmännast och

frodigast, så att den derigenom egnar sig att intaga 'éiy^n

våtare ställen, hvarigenom den nedre delen får bladform och

glatthet af C alpina, under det att den öfre med sina större

blommor behåller sig mera liksom en tillhörighet af C lute.-^

tiana.

Genom allt detta synes då på en gång blifva afgjort hvart

denna växt-form hörer och huru litet den utgör någon sådan

öfvergång från den ena till den andra arten, som på något

sätt kan billiga de båda Linu^iska arternas förenande till blott

en art, eller det påslåendet (i Sprengels Syst. Feget.) a.\t

endast samma ai't nigör hela slägtet. Vi äro således här lik-

aom vid Nasturtia af den mening, alt man snarare kan an-

taga tre arter, än förena alllsammans llU blott en enda art.

Den nu anförda C. irvårijiedia bekräftar kanske annars sin

föga sjelfständighet dermed, att den mindre befunnits sätta någon

frukt, (såframt icke detta kommer af den sena blomningen),

ntan blott frodas i nedre delarne, tillfälligt uppfriskade ge-

nom källvattnet, som den mera än sjelfva C. alpina synes

fordra. Häraf dess grolva rotskott och tjocka leder, poni allt

aflägsnar den från sistnämndo till alla Jelcu: fina art.

Om vihärutiicke se något annat äii C lutetiana, är det

likväl eu annan ytterlighet deraf mot den helbräddade, spen-

liga, på ovanligt torrt ställe vuxna form, so)n fömt i Sv. Bot.

är gifven, och mot h vilken denna icke är alldeles onödig till

ett omfattande begrepp om arten. Deu lilla C. alpina är der-

emot mera beständigt densamma, som älven synes följa af

dess nordhgare och inskränktare växningsställe.

Juni,

den kortara sommaren torde bli mindre betydlig. „
, „ , „,,

Tab. efter ett medelmåttigt stort stlnd 1 den sa kallade i aU-

köpsskogen vid Helsingborg, d. 27 Julil nyligen kommen i blomma,

b. outslagen blomma, c. blomma förntan fröredn.ngsdeUr sedd uppiiran

d. bida kronbladen, e. fröredniiigsdelarne särskddt. f fiUlstandig och

väl utslagen blomma , liksom de två sista figurerna betydhgt förstorad.
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POA FLEXUOSA.

Blonukaten aHånga, uti Ufvenledes aQanga fyrblomiga

småax. Elomvippan slak, pyramidforinig, med kru-

sige alldeles släta grenar. Roten krNpande.

Smith Fl. Ellt. 1. p, 101. En?]. Bot. i5. t. naS. WahlenU

Fl, Carp. n. 70. Svec. n. 108, Lapp. n. 05. [P. Laxå).

^lagtet Poa eller Gro ntgures af en sädan mKngd dier

kedja af närslägtade arter, att man liar fa eller inga punkter,

der nian med^lall säkerhet kan göra en arskäniing eller art-

skillnad, utan alt bcliöfva frukta för öfvergångar eller artfÖi-

hudringar. I synnerhet blir det svart att bestämma, om oli-

ka fjällars alster böra åtskiljas eller förenas, dä man icke

frän t. ex. Lappmarken till Carpartherna kan i en kedja full-

följa fjäll-naturen, utan blott efterse, om de i det ena landet sä

förändi\ns att fall likhet med det som finnes i det audra upp-

står, livarom alltid är svårare bli fullt förvissad.

Det må således icke för mycket förundra någon, att den

art, som i sednaste Flora Lapponica kallas P. läxa, se-

dan iramträdt under namn af P. flexuosa, och nu återigen i

nyaste Editionen af Linnés växt-system förenas dermed. Den

egentliga P. läxa äc till alla delar mera smal och slokande

med en blomning så utdragen, att den mera liknar en klase

[racemus), som äger större och mindre färgade små ax, utan

förenande ludd emellaa småblommorne. Man har funnit den 1 syn-

nea-het på de högre toppar af medlersta Europas alper, som icke

uro låiigl fi-än slättlandet och särdeles faUna iör att samla dim-

ma och oväder på sig såsom en hatt, hvaraf namnet Pilaius,

egentligen möns pileatua och dylika namn. Det är tydligt att:

gpdsan häraf böjas och af dimman bli drypande samt faOna

för en slokande växt, samt hvad Grö särskildt vidkommer fä

slJJja^e och slätare smäblommor, som man vet tillhöra rr»era

i vatten vuxna arter af detta slägte , till en motsats mot A-

rundo och dylika slägtea, som lä längsta håren pade vatten-

rikaste ställena. Annars kunde man kanske till följe af deii-

na sliithet anse detta gräs för nära förvandt med P. nemora-

lis eilei' glauca, då deremot följande tydligen står näst intill

P. pratensis.

Det Noi-diska fjällai-nes gräs , som nu kallas P. flexuosa ,

bar deremot mera spänd växt och pp-amidlormigt uppstående

vippa, men med slokande och krusigt böjda grenar nedtill,

livatföre den i likhet med Aira flexuosa fått sitt artnamn.

Dess mera fäigade och af ludd förenta småblonnnor syiia*?

fullkomna artskillnaden från foregående, så framt icke alit

liärrötr deraf, att den i högre Norden linnes på de torrare fö^V-

alper (yotalpen) , som der icke äga några till sådan grad moln-
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samlande battberg, utan fastmer lida af en sommartorka, som
tydligen är desto känbarai-e såsom förenad med ett beständigt

ljus. Deraf torde dessa trakters grässlag fä den fallenhet för

mörk eller svartaktig purpurfärg {color uLro-purpureus)

,

som verkligen utmäi-ker dem.

Hirru det nu också må förhålla sig med artskillnadens

beroende af dessa omständigheter, som synes rätt svårt att

afgöra, så är det åtminstone riktigt att hafva uppmärksamhe-
ten vänd åt allt sådant, som kan stadga och öka begreppet

om climaternas olikheter. Om man således skulle låta ett

dylikt bidragande till ländernas olika physiognomie mera un-

derstödja än furringa det Botaniska åtskiljandet, så vore der-

nied ingen felaktighet begången.

Den nordiska arten anmärktes först på Skottlands alper,

hvilka verkligen till gräs-vegetation synas öfverträlla våra.

Der finnes åtminstone en Alopecurus alpinus^ som icke är

sedd annorstädes. Dä desse alper också alstra Auena pla-

niculmis, torde det ej förefalla underligt om östra Europas al-

per hafv? Poa flexuosa.

Tab. är ritaci i Piteå-Lsppmarks fjällar af Kyrkoherden Laasta-

dius. a. hela gräset i yngre tillstånd, b. småax med skaft och d. dem-

förutan. e. kronskal: alla tre figurerna förstorade, e. äldre strå och

vippa.
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SCABIOSA SVAVEOLENS.

Blomkronorne femklufne, strålige. Fästets fjcUl i spet-

sen tilltjocknade. Rotbladen lancetlika, helbradda-

de, blårimjge (snbglaiicesccntia) ; Jljdkbladen fjäder-

formige. Bråborjlen kortare än allmäana blom-

fodret.

Decandolle Fl. Franc. n. Zlo-j. Friei Nov. p» Ho. ed. a. p.

20. Wahlenb. FJ. Sv. n. i64._

Sedan de tre Linnselska arterna af slKgtet Scahiosa blef-

vo gifne i Sv. Bot., liar denna i alla arseenden nyare art blif-

vit genom Professor Fries's forskningar lannen tillhöra Skå-

ne De förra arterna befunnes vara utaf bvar sm afdelniug i

släetet ocb det sflnnna kan ännu sägas vara bhndelsen den-

genom, aLt med våra arters mital ocksä afdelmngarne bHlvit

pk visst sätt förökta till fyra. Det blii" derigenom desto mark-

Lare huru bestämdt Aassa slåglcn skicka en art utaf hvar at-

dllnine mot norden, då andra deremot förete nngoii viss af-

dplning under högsta bredds graderna. Grunden dertilf hgga

vis^t i förhållanden, som förtjena all uppmärksamhet.

Den första Aldelningeus art [S. aruensis Sv. B. n. 522).

med sitt håriga fröfäste och den andra Afdelningens Se. suc-

dsa (Sv. B. n, 422.) med sina betydliga fröfästes f^äll gå un-

gefär Uka långt mot norden, ehuru den aednare utgör myc-

ket större del af vår nordiska vegetation. Sedan möter man

mot södern de arter , som mest utbilda sina fi-ons bihang eller

kransar, s.\ nämligen att hos S. columharia (Sv. Bot. n. SgS.)

det femstråliga bihanget blir tydligast och sist hos närva-

rande art äfven sjelfva frökanten betydligt utbredd. Det lem-

slråliga bihanget, såsom Ägande med sig femklyfnmg hos

blomkronan, är utan tvifvel nog vigtigt lor att bestämma ett

eget under-slägte {suhgenus), kalladt Asterocephalus; men hu-

ruvida sjelfva frökantens invikning och tilltjockning hos tre-

dje arten kan utgöra mer äR en underafdelmng {Spongostem-

ma Reichenb.) från egentligaste Asterocephalus med ut-

bredd kant , kan man lemna derhän. Emedlertid är det märk-

ligt, att denna fjerde arten har sista beskaffenheten ganska tyd-

lig och tillika de längsta och starkaste fröfästes-fjällen, så att

den liksom företar allt hvad slägtet har synnerligt. På dessa

förlängda fröfästes-fjällen synes också en glandulös hårighet,

som i synnerhet ger arten den i slägtet ovanliga vällukten
,

bvaraf artnamnet.

Det nu anförda innefattar också arten* säkraste skilje-

märke från de svenska samslägtingarna ; men för en hastigare

öfversigt och till skiljandet fråa andra utländska arter af

samma afdelning kan i synnerhet märkas : de ovanligt lancet-

lika, helbräddade och spetsiga rotbladen, det ljusa utseende,
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som liela växten äger ocH som förskafTat c!en namn af S. ca^

7iescens hos eii del författare. Denna livltaktighet kommer i

sydligare Europa mest al en fai LärigLet, som hos oss syzies

vara ringare, men i dess ställe tyckes hela växten mot noi-

den antaga mera ljushet. Det är i synnerhet märkväidigt, ati

utomlands ritas och beskrifvas dess blommor såsom mörkblå

och miudre än hos oss. Detta synes stå i öfverensstämmelse

med den storblommighet och ljushet, 6om vi mot norden an-

märkt hos Salvia pratensis Sv. Bot. n. C^Qf,

Sådan som den här föreställes finnes växten ymnigt i tkn

sandigaste delen af östra Skåne och äfven på inre slätten

cnnkring Weberöd. Den skall icke förekomma tillsammana

med & columbaria, aom är en egentlig kalkväxt. utan så-

sojn sagt blott hålla sig i de sandigaste trakterna liksom Di-
antJuis arenarlus ^ Aiithericum Liliago, Astragalus arenarius

m. fl. Det kunde höra till växt-geologiens fmare detaljer att

b(jitämma , livarföre den inskrankes till trångare eand-kretsar

än t. ex. den furste al desSa växter. Förmodligen fordrar

deji starkare solvärme, som endast kan uppkomma i vissa

mera bassin-lika sandtrakter, hvaxs (medelpunkt eller rättare)

ntmärktasle exempel Hvidl^köfle synes vara. Det är nti t^n

dylik bassinlik slättlands trakt, aom den ofvan jemförda Sal-

via prateiisis i Uplaud ensamt, men så ymnigt, förekomnter.

Således kan naturen tyckas hafva på vissa ställen sina Diif-

bänkar, på andra ställen aina \anterbus (antydda under 'la-

marix gallicd) för vilda växternas fovtkomst, hvilket allt tor-

de mera kunna begagnas för odlingar i stort af sydligare växter.

Tab. är benäget riud i Ståae af Herv Arfvedson enligt Professor

Frie^'3 anvisning. Hufvudfiguren a. visar ett mindre st§nd med farg-

]agdt rotskott och blomtopp. b- fröhufvui c. frÖn med fröfastes-flälJ,

det ena längre ned, det andra högre upp på fröfästat, d. ftökrans m>ed

sjn medelpunktsstjcxcet e. frö från aidan sedt rae4 »>i' k^.nt-kians,

men utan stjern^^i
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RUMEX MARITIMUS.

Frojkalen med jemnbrecla korn och tvä vinklar å
livar sida, utgående i borstlika spetsar längre än
sjelfva skalen. Froredningsb^ansarna sammanför-
da. Bladen ganska vågige, jemnsmala.

Linn. Fl. Sv. n. 5i5, ed. Wahlenb. n, SgS, Fries Nov. ed. 2,

P- 9^-

Jjjnligt det Naturliga Blomningssystemet, sådant som clet nu
i synnerhet af Decandolle framställes, blifva llere bland
de blonikronslösa växterna (Plantce Apetalce) ansedda sasoni

dicliuiska än fdrutj och man torde deraf få anledning att äf-

ven betrackta de dicliniska eller dioica Rwnices såsom de
förnämsta i slägtet, så mycket mera som de mest förljena

namn af Syror, och mest närma sig till de utan tvifvel

mera utbildade lihea. Man torde äfven kunna anse dem lör

att näst efter de sistnämnde mest tillhöra en djupare conti-

nent, eller minst egna sig att blifva egentliga liafsväxter [plan-
tce maritimce). De samma hafva äfvezi de mest kornfria valv-

lerna [ty den tvärfåll, som linnes hos Acetosa är just något
motsatt mot egentliga longitudinelt i mellan -nerven bildade

korn igranula)] och äro tillika mest ådrige samt således mest
utan sådan nervatur , som utgår i tandningar pä kanterna. Ju
mera de nästföljande, egentligen så kallade Lapatha, hafva
breda blad, dess mera S3mas frövalvlerna till form och be-
skaffenhet likna de samma; men deremot ju mera tle bli

smalbladiga, dess mera egenhet synes hos frövalvlerna upp-
stå, så att ett visst motvägande i bildning torde kunna aji-

märkas, hvilket egentligen vill säga, att det som felas hos ena
delen ersattes eller ritväxer dess mer i den andra. Detta
torde vara som märkligast hos den här föreställta arten. Dess
blad äro nemligen de mest smala , liknade vid Liiteolans, ocli

derjemte de mest krusige eller rättare vågige, som kommer
dex'af , att de mer än alla andra arters få en longiludinel ner-
vatur, som utesluter alla tandningar eller dyhkt i kanterna;
Liksom till ersättande af denna brist på tväi-ribbor i bladen
få deremot fi'öskalen de mest utbildade sido-utskott, som utlöpa
i de färsta och längsta borstlika tandningar som man känner
i slägtet. TiUika är kornet liksom förlängdt efter en större

del af mellannerven.

Detta allt kan äfven synas gifva hela växten ett visst

hafslikt utseende. Det är icke ovanligt, att ju mera Cheno-
podia och AtripUces vid hafvet bhfva smalbladige, dess me-
ra frodas deras fröbetäckning. Hos var närvarande växt kan
man i de gula långborstade fröskalens sammangyttringar, som
finnas i strandens Tångbäddar, se någon hastig likhet med en
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mängd längbenta hafsinsecter-, och vi kunna tillstå, att mer än
en gång en dylik känsla uppkommit bos oss.

Arten förekommer knappt pa öppna ocli rena Lafssli-änder,'

utan tillbör egentligen sådana bassiu-lika vikar, i livilka bafs-

vattnet under vissa vindar uppdrifves och sedan blir qvarstå-

ende, eller åtminstone qvarlemnande en bafssyra i grunden.
Omkring sådana ställen förekommer den mest i nordvestra

Skåne, så utsatt för bela Cattegats indrifvande vatten. Pä
andra orter och localer söker man den ofta länge förgäfves

;

men påfinner den dock ibland på ganska synnerliga belägen-

heter t. ex. vid gamla hamnen utanför Wisloy. Till och med
vid några insjöar upp på Ostergöthlands slätter finnes den
visst växande såsom vid Skogssjö nära Skenninge, och utan

tvifvel flerstädes. Man straffade länge emot antagandet af en
så. egentlig hafsväxts förekommande sä långt upp i landet,

odi ville ti'0 att det snarai-e vore i?, paluséris, sä mycket
mera som man icke fick dess fröskal rätt utbildade; men sed-

nast erhållna goda exemplar sätta arten utom tvifvel. Den
nämnde H. palusfris sjmes vara en mera sydlänt växt, som
knappt finnes uppom Skånes hafskanter; då deremot R. ma-'

ritimus troligen föga rättar sig efter lufttemperaturen , utan

mera söker en syra i grunden, som tillhör visSa bassiner

,

äfven om de icke äro egenthgen salta af det nu varande haf-

yets vatten.

Den rena sjn-lighet, som tillhör de egentligaste syrorna

{^AcetoscB), synes mest förekomma upp i landet, der grandens

fuktighet är som renast. Näst derefter torde i slägtet hos de

större Lapatha betydhgaste styptiska kraft uppslå; och slnt-

ligen vid hafvet bildar sig en mera besk gulaktighet. Den
närvarande arten har icke blott till bladens form någon likhet

med Luteola?!, utan tyckes äfven hysa något dylikt färgämne,,

som mest ger sig tillkänna i roten och fröskalen.

Tab. är tecknad efter ett mindre stånd vid Helsingborgs bamij,

fc. ting frukt med blomfoderfllkar, ocli ännu röda sido-taggar på fiQ-»

skalet, c, mognade fröskalet med sina långa sido- borst*
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EPILOBIUM ALPiNU?.!.

Pistillens mårke alldeles helt eller oklufvet. Fruhurm

ganska glatta. Bladen elliptiska, nästan Iielbräd-

dade. Stjelken fåbiomig,. blott på två sidor fin-

hårig, nedtill kulliggande.

Linn. Fl. Sv. n. j3i. cl. Wahlenb, n, 423,

D et är rätt märkvärdigt, att se vegetationens aftagande mot

norden och vara fjällar, hvilket tydligen visar sig hos slägtet

Epilohium. Man undantage blott den stora Epilohium angii.-

stifoUum, som väl förekommer ända npp på fjällen, men som

i Lappmarken är att anse såsom en sådan praktväxt, som

mest tillhör menniskors granskap, eller åtminstone sådana

ställen der jorden undergått någon särskildt förändring. De
andra arterna aftaga tämligen ordentligt, så att man först

saknar de mera storblommige, och med mera stjelkomfattande

blad försedda, samt äfven mera hårige arterna, tills slntligen

nedom fjällen blott E. montanum och pcdustre återstå.

Vår närvarande fjällväxt bjwqs väl till inre delar vara

närmast den sistnämnde, men jrttre delarna likna nästan mer
åen förra. Från båda skiljes den bäst i alla tillstånd med en

sådan glatthet, alt blott någon mycket fm bärighet är liksom

dold på bladkanterna, livilken på stjelken nedlöper och der

blii' tydligast såsom tvänne motsatta hvithårige linier, hvilka

liksom de motsittande bladens par skifta läge. Högst upp pä
fjällen blir stjelken nedtill liggande,, uppreser sig sedan något

med toppen och får slutligen en äfvenledes mest lutande

blomma i samma riktning som nedre delen af stjelken ; och

detta allt merendels efter det vattens riktning, som under sitt

nedflytande bidrager till nedtryckningen. Bladen bli här

mest små, som man plär säga liknande SerpylU , och frö-

skidan får en särdeles klubb-form.

Deremot då den, åtföljande det nedflytande kyliga fjäll-

vattnet, kan fästa sig vid någon källa i skoglandet och njuta

mei'a stillhet, samt åtminstone till öfre delarne mera solvär-

ma, får den rak stjelk och större blad, nästan såsom E. mon-
tanum y och äfven längre, samt derföre icke så klubbformig

fröskida.

I båda formerna insamlas den icke mycket för växtsam-

lingarna. Den förra formen finnes väl temligen ymnigt vä-

xande pä många ställen i fjällen, men dess löstagande går

långsamt och blir derföre icke mycket verkställt; vid källorna

deremot finnes den sednare sällan i någon mängd, ty den sy-.

nes iöga skilja sig ifrån sjelfva deras upprinnelse.
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Man har icke heller sa lätt att under insamlandet skilja

dem fraii tillgränsande former af E. montanum , hvilken äf-

ven tyckes hafva sin lutande och nedliggande fjällform. Än
svårare blir det att enligt Författares beskrifningar och rit-

ningar afgora livad som alllid menas. Den utan tvifvel skar-

paste och mest uppgifua skiljaktigheten mellan E. montaiium

ocli E. alpiniun, som bestar i det något eller intet inskurna

stigma , är endast S3mlig i de bäst utslagna blommor, som ic-

ke alltid påfinnas under mindre gynnande väderlek. Det är

således mindre underligt om man blir något osäker om dessa

arters förhållande vid sina gränsor, och får nöja sig med att

af hvardera utsöka det som ur någorlunda tydligt.

Det torde sä mycket mera kunna ursägtas om här icke

all möjlig skärpa blifvit iakttagen som föga nytta deraf står

att vänta. 1 afseende pä egentlig användning äi-o de i högsta

grad obetydliga; och deras olika geographiska utbredning lof-

var också inga särdeles upplj-sningar. Det är troligast , att de

förekomma sä temligen lika på alla åtminstone nordligare fjäl-

lar, sedan man funnit att andra mera bestämbara växter va-

rit mera gemensamma för dem alla, än man efter afståndet

kunde förmoda.

Tab. är ritad i PItel Lappmark af K3'rkohercIen Lasstadius.
1. den mindre pS fjällarne förekommande egentligaste formen, med
a. blomma och b, densamma sedan kronbladen blifvit uppryckta, —
2. den större i synnerhet vid kallkällor ned uti skogslandet växande

förändringen, c. densammes blomma, d. en större bladform, e. ett styc-

ke af stjelken med bladens vidfästning för att bättre visa den två-

sidiga finhårigheten. f. ett stycke af stjelken längre upp med smalare

blad.
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SPERGULA suBULATA.

Bladen motsittaiide, syllbrmigt plattaktige, kanthåri-

ge, långud c] ade. Stjelkarne uppstigande med jäm-

förelsevis mycket långa blomskaft och nästan upp-

rätt blomma.

Svartz Vet. Ac. Ilandl. 1789. p. 45. t. 1. f. 3, Wahlenb» Fl. Svec.

n. 527,

Viid betracktande af den allmänna Äk er-Spergelns knu-

liga leder med hinnaktiga skärm och nästan i krans sittande

blad samt sanimausittande blommoi', kan man icke annat än

finna närvarande lilla växt utgöra en mindre förvandt sani-

slägtiug. Den andra arten, Spei-gula nodosa, sjaies väl nå-

got uiera närma sig ät var liär föreställda art, men ännu är

afstandet dem emellan sä stort, att närmre förvandskap iyå~

ligen finnes utom slägtet. Det är frän allmänna Sagina pro-

ciuiibens, som man mycket mera kan anse den vara liksom

uppstigen än nedstigen irån någon egentlig Spergel. Dess

anindre artförändring har också gått under ett namn med den

så kallade Spergula saginoides , ett namn som nära uttrycker

iörvandskape]! , så framt det icke snarare borde efter natur-

liga beskaffenheten heta Sagina sperguloides. Om detta allt

torde vi nu få 5'ttra oss något omständhgare.

Sagina ar en al de långt drifna förminskningar från sin

Naturliga Ordning, som antagit en sådan vai-aktighet, alt den

väl synes utgöra ett hufvudslägte. De bestämdt fyrlaliga sä

väl blommans som fruktens delar stå i sådant fast samman-
hang med den bila örtens tvefallt förenta blad, att den lilla

hufvudarten, S. prociimhensf kan vara utspridd till en af de

allmännaste örter, och kanske äfven fä sina bihang, utan att

någon rubbning i delarnas antal märkes. Blott i de nordli-

gare eller nära fjällen v^arandc bergstrackterna uppstår såsom

der vanligen ett sträfvande till flerårighet, livarmed femlal

bildar sig , och således synes man få den nämnda Sptrgida

saginoides. Denna form antager troligen åter i de mera torra

mot Cattegat belägna hafstrakterua en stelhet och hvasshet,

som utgör Jiärvarande art.

Ehuru vi velat stadga en närmare förvandskap af dessa

former med Sagina än med Spergula, så neka vi visst icke

att alltsammans är att anse mera som en lösryckning från

Spergulce slägte än från något annat. Sådana förminskningar

till fyrtal
J
som kan sägas utgöx'a Sagina, synes endast kun-

na inträffa med femqviiuiade slägten så att frukten kan del-

taga i^ förminskningen. Således ger man äfvei; Cerastium-
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slägtet sträfva deråt mecl sin C. ielrandum , men utan att

kunna erna en sädan varaktighet, ty nian får deraf knappt
annat än en artföx-ändring af den allmännare C. semidecan-

druin. I fall man här skulle få tala om den ena delens be-

roende al den andra såsom orsak, så torde man kunna tänka

sig att sä väl fröhusets till antalet dubbla klyfning som också

kronbladens tväklyfning svårare hos Cerastium än Spergula

medgifver en förminskning ända till fyrtal. Man ser också hos

Sasina alt kronbladens föx^minsknins ända till försvinnande

förenas dermed.

Med det ofvanför framkastade namnet Sagina sperguloi-

des har man dock icke det alfvare som skulle man vilja flytta

alltsammans till Sagina slägtet. Alla dessa slägten äro sä lör-

vandta, alt man i fall antalet såsom delningsgrand öfvergifves,

allt för mycket äfventyrar att förvilla alltsammans. Den stad-

ga, som Lirniaiiska systemet infört, äi'0 vi aldraminst benäg-

na att utan större skäl pä något sätt rubba.

Tab, är vid Götheborg mästerligen tecknad af Dr. Wahlberg och

p§ kopparplåten lika föiträlTligt utförd af Herr R.uckman. Hufvudfi-

guren föreställer ett något större stånd. b. blad. c. fröhus och dt

frö något förstorade.
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POTENTILLA keptans.

Bladen femväxta, viggelika. Stjelken refvlgt llggantle

och ytterst rotslående. Blomskaften enbloniniigo,

i vecken af kortare blad ensamne.
Linn, Fl. Sv. n. 45b. ed. Wahleub. n. 678.

\J taf det stora Inifvudslägtct Potentilla liafva fornt i Sv. B.

blott tvänne arter blifrit föreställda, livilka med sina pinnata

blad torde kunna anses såsom en yppighetens utväxt pä sjelf-

va kärnan af slägtet, som äger fem småblad i ätidan pä blad-

skaften och derföre af de gamle kallades Penlaphyllum. E-

hura öfvergången från fem småblad till pinnat a blad är lätta-

re än man kunde tro derigenom att sido-smål)I iden sänka sig

ned på bladskaftets sida, sa uppkommer dock oftare svårighet

alt skilja mellan feinbladige och trebladige arier. Dervid mär-

kes att en verklig fembladig art knappast någonsin genom af-

magring kan blifva trebladig; men väl kan en trebladig blifva

fembladig, äfvensom en fembladig synas lå sju småblad. Detta

sker nämligen genom en sorts yppighet, som gör att nedersta

småbladen föi-st bli ovanligt breda, sedan tväflikige och slut-

ligen tvådelta, så att två småblad mer än vanligt tillkomma.

Detta tillstånd af en oäkta fem- eller sjubladighet skiljes dock

merendels med säkerhet derigenom, att sådana tillkomna små-

blad äro antingen jemfÖrelsevis med de andra fijr små eller

med sitt bufvudpar vid basen mera sammanhängande, och vid

nogare eftersökande finner mau deln som ännu äro blott litet

klufae från sina hufvudblad.

Närvarande art är en af de bästa så kallade Pentaphylla,

men som väl måste skiljas från en sådan oäkta fembladig, som
nu blifvit antydd och äfven till slägte gÖr svårighet. Vår Po-
tentilla reptans lörtjenar i högsta grad sitt artnamn genom si-

na långa rankor, hvilka vid sina leder i synnerhet mot top-

pen och sednare på året bli i"otslående. Den torrare delen af

sommaren använder den mest med att frambringa ganska or-

dentliga femblad och de största blommorne i afdehiingen, bMa
sittande på långa skaft, dock så att blommornas äro längst.

Rankorna utgå tiU stor mängd från en hufvudrot, som med
den längsta spindel befinnes djupt nedbon-ad i den hårda le-

ran. Således är den ganska tjenlig att emotstå den starkaste

torka, som midt på sommaren kan förekomma på våra stör-

sta och mest öppna slätter, der den just synes frodas af den
A'äderlek, som kommer så många andra att förtvina. Man fin-

ner den der intaga i synnerhet åkerrenarne, som den med si-

na rankor sä mycket pryder och betäcker, utan att lägga sig

på den näravarande säden, och åt hvilka den långa rotspin-

deln, liksom spikar eller pålar i jorden, ger stadga och varak-
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tigliet. Sjtlfva rankorna (orcle till och med kunna afliälla jord"

ylan liåu necli'asning eller flytuing. l'ur det Upländska akcT-

bruket med sina varakLiga renar ocli diken kan den aäledes

anses lur långt mera nyllig än skadlig. Alt den ajinara delta-

ger i sina samslägliiigars sammandragande kraft m, m. är in-

gen tvifvel, cell troligen än rikare pa. sa kalladt Tormentill-

rödt färgämne; men skickar sig mindre väl lill insamling.

Helt annorhmda förlialler sig i de fleste delar den af Lin-

né sa kallade 'Tormentiila reptans, soin nu ofta mindre väl

sättes bredvid densamma. Denna Tormenlilla är ingen egent-

lig Penta-phylliim såsom rätteligen ägande blott tre småblad,

men hvilka lätt på ofvananförde salt delas till fejn. liäroin.

kan man på sätt som sagt är lätt ölVertyga sig. Dessa egent-

ligen smala trebladen synas bafva en likhet med den vanliga

Tormentillans , som torde förbereda den likaledes falliga blott

med 13'^r- i stället for lemtal försedda blomman. Det är ocksä

visst alt i naturen lärer man bafva mesta svärighelen, alt all-

tid skilja dessa båda arter; och då kan jag icke annat än finna

det vara bäst, att låta dem vara tillsammans uti ett eget slägte.

Till roten synes den alldeles sakna den djupt gående s^^indel,

som sä mycket utmärker Potentilla repians, och i stallet blifva

en vanlig allt nedifrån rotslående växt utan stamrot. Så vida

man vet förekommer Tormentilla reptans aldrig på slätter

utan i skogar, der den i synnerhet eller kanske endast under

bokarna antager sin rätta natur. Det är åtminstone visst, art,

sedan man en tid tagit förändringar af Tormentilla reda för

densamma, sä har man i de största Bokskogstrakter trott sig

slutligen liuna den rätta.

Tab. är teclcnad efter ett Upländskt stånd med si IRns; rotsplnde-l,

att den mist föreställas alskuren, samt med Ivänne så långa refvor, att

de ieke fått rum på tabellen, utan blott en mindre refva erhållit plats,

nedtill såeom vanligt bloft bjrande blad, midt på en blorrma och öf-

erst rotslående, b, ett sidant oegentligen sjubladigt blad, som omta-

lldt är. c. ett tusknret fröläste med sina frön och på andra sidan

qvarsittande blomfoder, d. frö särskildt och med qvarsittande pistill.'

9» fröfoster i samma stlillning.
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RANUNCULUS hyperboreus.

Bladen utspärradt treklafiie. Stjelken tradformfg, kry-

pande (rotslående), på änd.in oftast tvåblomlg.

Blomfodret nästan lika stort med de två eller tre

kronbladen och endast feui ståndarne. Frun släta,

småspetsige.

Roubooll Act. Ha.^n. X. p. 453. t. 4. f. i6. Wahlenb. Fl. Sv.

13. Gi6.

j^ bland de,wifi'an sitt mest ordendiga antal i fröreclnings delar-

2ie så olta alvikande R anun cl er ii a, är denna nordiska arten

den som lider mesta fönninskningcn. Då slåndarnes antal

Iran det vanliga halfva eller hela hundradetalel hos denna för-

ringas ända till 5, så kan man väl anse det såsom den största

ytterlighet, nnder hvilken ingen troligen kommer. Vid be-

traktande af de olika arter, som lida en betydlig förminskning,'

finner man, att sådant inträffar med de efter alla mera genom-
gripande indelningar mest särskildfa arter. Den uti Sv. B. u.'

6/3 anförde R. hederaceus med sina ungefärligen lo ståndare

Lörer till en helt annan afdelning än denna med sina fem. Man
torde der mindre kunna förundra sig, då den hörde lill ea
vanligen i vatten växande flock, hvaremot denna är en af

de mera lai^det tillhörande guiblommiga arterna; men sådan är

vattnets och det nordhga climatets förenade ki'aft, att den det

oflktadt måste hda än starka<re förminskning. Det torde dervicl

kunna anmärkas såsom en sj^nnerlighet, utt bådas bladform sä

temligen öfverensstämmer, som kunde tillräcknas det ungefär-

ligen lika växandet i vatten. \los den mera på ytan simmande
R. aquatilis närma sig bladen till rundhet, men hos dessa sna-

rare med vattnet flytande arterna är en mera åt kilform syl-

tande treflikighet mest passaude.

Hvad blomman vidare angår så stadnar icke förminsknin-

gen vid ståndarne hos R. Iiyperhoreus , utan kronbladen bhf-

va oftast blott två och blomfoderbladen tre, sä att alltsammans

svarar så temligen mot ståndarne. Oaktadt all denna lör-

minskning hos blommans yttre delar bibehåller sig frö ens stora

antal alldeles oförringadt. Det är synnerligt nog huru frak-

ten hastigt tilltager med ett nästan uppblåst fröfäste, som kan
tyckas nästan förtrycka de utom varande delarne af blomman.
Dei'emot i sydligare länder blir slägtet mera fallet för att al-

vika från det mest normala på ett motsatt sätt: med litet fr('>-

fäste för fa, men mera lökaktiga, frön ochderutom Iuxua'ierai)de

Wooiniyigsdelar i synnerhet kronblad.

Denna således besynnerliga art, som kryper och nästalt

§6rtna^ sig vid jorden å vattenaktiga ställen i den mest släU-
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lanclslika delen af högsta Lappmarken, synes knappt aga nS-

gon nära förvandt samslngtinge, om icke den till bladiurui sa

olika H. Töptans. Man liar i synnerhet liainit vår närva-

rande art upp uti Toniea-Lappmark, der knappt annat än tall-

skog lörekoniiner och denna börjar att ansenligt glesna. Att

man förölVigt i anseende till växtens oansenlighet icke kan
vara rätt säker om huru vidsträckt den förekommer, behöfver

knappt anmärkas. Man vet nu att den å Amerikanska sidan

finnes icke blolt på Grönland, utan ända till den sednast be-
sökta Melvillsöen uti Americas ishaf, och Törtjenar således väl

sitt namn. Det är troligen lör dessa högst vanlottade orter,

som den med sin fättiga blomning egentligast är egnad.

Man kan med nöje betrakta pa liuru olika sätt äfven de

mest föi-vandta växter strälva sig upp mot norden under den

liögsta climatets hårdhet. Denna arten S3aies hålla sig i jorden

och vid densamma , så att blott den ofullkomligaste blc.ining

kan bildas j då deremot den onekligen nära förvandla B., ni-

ualis liksom skyndar frän jorden, för att på det mest fria sätt

i Uiften utvekla en så stor och fullkomlig blomma som någon

j slägtet. Utan tvifvel håller sig derföre den förra på de mest

källaktiga ställen, der jordvärman är störst, och äfven skygdet

bäst; men den andra åter på den mest upphöjda belägenhet,

der intet annat än snövatten vankar af den aldrig nedgående

solens verkan,som således ifrån jorden liksom uppkallar och isolerar

en blomma utgörande största delen af växten. Det blir tyd-

hgt, huru sådana motsatser svårligen finna rum bredvid hvar-

andra i Växtalsternas ordnings system , och att derföre nöjet

och sinnet för naturens fria verkningar något kan minska In-

sten för systemer, hvilka alltid mer eller mindre lägga band

på naturen, och att sådana systemer kunna lör någon blifva

dess osmakligare jii mera de göra anspråk på att vara natur-

tiga, och ju mindre de deremot uppfylla det systemets första

ändamål att tjena till en börjande undervisning liksom en gram-

matica, hvarefter under ett förtroligt umgänge med naturen

allt system merendels föi'svinner liksom grammatican ur säl-

skapet. Detta taga vi oss friheten anföra till det Linneiska

Växtordnandets försvar på en tid, då det mera än kanske nå-

gonsin angripes.

Tab, är ganska lyckligen aftecknad vid Jukkasjärvi i norraste do.

len af Svenska Lappmarken af Kyrkohnrden Lasstadius. a. blomma
med tre kronblad, livilken är mera sälhynt. b. vanligaste blomman,
som jämte 3 blomfoderblad och 5 ståndare i likhet med föregåenda,

har endast två kronblad, c. blomknopp, d, frö med silt tilltecknadé

nästan klotrunda fröfäste, sådant som det synes efter upptorkning.





///
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ANTIRRHINUM Elatine.

Bladen rnest spjutformige, skiftevis fastade, kortare

än blomskaften. Stjelkanie nedliggande.

Liim. Spec. Pl. ed. Willd. 3. p. 254, Wahlenb. Fl. Svec. n. 700.

eiina art är till blomning och frukt ett ganska godt ^//fiVr/t/-

niiin i den något omfattande bemärkelse, som Linné tog detta

slägte ; men egentliga örten beflnnes så afvikande särdeles från

Linaria, att man knappt utan den störstji och mest i ögonen

fallande motsägelse i tillsatsen kan antaga det sedan införda

iiamnet Ltinatia Eiatine. Ovdet Luia?'ia är just bildadt för

en ört, som i påfallande grad liknar ett Lin, då deremot JS"-

Ixitine är uiigelärligen detsamma som Helxitie och betyder ett

nedliggande litet Boklivete, ungefär såsom en iörminskuing

eller kanske vanslägling af denna sädesart t. eK. PulygGfiuni

tartaricwn eller P. Conpolvuliis. Ett slägtnamn som i sådan

grad som Ltinaria betecknar ett örtens utseende, hvilketicke

finner eller gerna kan finna rum hos alla arterna, är något

misslyckat; och vi äro sä mycket mindre benägne att bruka

det, som derigenom största delen af arterna beröfvas sin Lin-

nasiska benämning, hvjlken då skulle tillkomma endast dela,

som förut blifvit betecknade med under-slägt-namnet Oron-
iium. Skillnaden mellan Orontiivm eller de nyares Antir"
rhinicm ä ena sidan och Linnés egentligaste Antirrhinuin el-

ler de njares Ltinaria å andra sidan är också icke större,

än att Orontium synes kunna förblifva hvad det varit, ett

något afvikande bihang till Antirrhinum. Blomkronans mindre
nedstigande i sporre hos Orontium är liksom motvägdt af det

större öfre rummet hos fröhuset, som gör att det öppnar sig

med två hål mot det nedras såsom vanligt enda öppning. Den-
na olikhet synes alldeles intet vei^ka på öfriga växten ; ty man
kan icke aimat än finna större likhet mellan örten af Antir-
rhinum majus och minus, som derföre just fått dessa jem-
lörande namn, än emellan den förra och vår Eiatine. Man
kan väl erinra, att nu Liinaria såsom slägtnamn i stället för

Antirrhinum är allmänt antaget och denna förändring gör ju

intet; men skola då vetenskapliga namn af tiden omhvällvas

liksom lotteri-numror i hjulet? Och föröfrigt, huru lätt det all-

mänt antagna kan förändras, synes allmänna Ljungens namn
bevisa, som för några år sedan icke fick vara £trica, men nu
åter nästan lika allmänt är det. Vi måste anföra allt detta så-

som ursägt att vi för närvarande art bruka ett nu nästan

allmänt förkastadt slägtnamn.

Det redan ofvanför till sin bemärkelse uttydda artnanuiet

säger redan mer än som behöfves, för att skilja denna växt

fr^a sina svenska samslägtingar. I Södx'a Europa fmnas Qera
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arter med ungefär samma starkt tvalärgade blommor otii lika^-

sUnii nedliggaiulc fradlik stjclk, bvilka synas utgöra en sKr^

skililt naturlig flock. Af dessa äga de sydligare merendels grol-

vu ägg- eller lijerllika blad. Den mot norden längst gående

arten är säsom naturligt också den finaste , uied blad som bak-

åt dela sig i uddar nästan såsom ett fint Bokbvete,

Ehuru man icke länge sedan pafnnnit denna art i Skåne

såsom en ny vilxt för Svenska Floran, beböfver man dovk

icke tvifla att den ur riktigt vild. Den finnes växande på

åkrarne vid Malmö, ocb llere&tädes efter sädens afbärgning su

gömd emellan jordens ojemnbeter, alt man tydligen sey den

så sig sjelf, och icke såsom flere andra nyligen anmärkta väx-

ter t. ex. Silene angbca troligare inbärgas med säden samj: med

densamma äter utkommer pa åkern. De växter, som pä detta

»ätt, ehuru atan uppsåt, blifva delaktiga af samma skygd mot

chmatet som sädesarterna, kunna väl också lika lilet som ds

»amma anses fur riktigt vilda.

De gamle, som ofta med en from tilllörsigt till naturen

s€kte Läkedomskraft hos i .synnerhet till utseendet utmärkta

växter, tillade denna en sträf och besk egenskap samt brukte

den mot skurbjugg och såsom sarläkande. Utan att härom

veta något bestämt, bar man dock i sednare aren åter fått

lära känna LäkecTomskraft i så många förut föraktade växter,

att man härutinnan snarare bör med de gamla vara något god-

trogen än för mycket misstrogen mot naturen.

Tab. är tecknad efter stånd tagne i SkSne vid Malmö och den sä

kallade Borgmästargarden. b. ino>n blomfodret varande /^ohus, »o^

törjat att oordentligen sönderspricka, c. fröhus med a Ideles bortfallna

s^dovägg.flikar eller lappar, så att fröen synas blottade med m.Uan-

Täggen d. detsamma sedan alla frön utfalht och lemnat de tvanne

fröfästena bara. e. ett lodrätt tuskuret fröhus, si att ficens lagc om-

kring sina fästsQ bättre synes.
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POLYGALA vuLGARis
J. Marias Lin eller Hör.

Blommorne försedda med kamm och sittande i gles

klase. Blomfodir-vingarne utsj^ä.Tra.ttd&, .något läng-

re än blomkronan, slutligen»* betydligt längre än
det skaftlösa omvändt äggformige fröhuset. Bla»

den nederst lancettlika, hvassa.

Linn. Fl, Svec n. 632. ed. Wahlenb, n. 788. s. ioC5.

anska fa lika allmänna växter hafva till sin naturliga för-

vandtskap blifvit sa olika bedömda och i alla S5'^stemer aå o-
lika ställda som Polygala ; och sådant sker ännu till den

grad, att detta ämnets åter upptagande synes mindre öfver-

llödigt. Orsaken .ligger till en stor del i de olika delarnes,

såsom det synes, olika eller icke öfverensstämm^nde bildning,

som ger olika resiiltater elter som man har mer eller mindre

afseende på den ena eller andra delen. Den förvandtskap

,

som sednaste f r u ktkän na re (Carjjo/o^e;*) antagit med Tri-

coccoe i anledning af fröets bildning, motsäges så alldeles a£

blommans beskaffenhet, att man måste medgifva dess ohaltbar-

het i det hela, ty naturen kan väl icke antagas egentligen äga

sådana motsägelser uti sig. De fleste halva sedan satt den i

Naturliga Blomningssystemet bland Monopetalce ungefär ihop

ired eller vid Personatoe ^ men, detta oaktadt, tömmer den.

nu i Decandolles n3'^aste verk uti en helt annan icke en gång

angränsande hufvudafdelning af Systemet nämligen Thalarni-

florce, och der näi'mast intill Fumariema eller Artväx-
terna alldeles såsom i Linnés sexualsystem och äfven dess

Naturliga Ordningar. För att få den till" -TJialarniJlorce må-
ste antigas, att de egentligen llere kronbladen äi;^ medelst stån-

darnes tub förenta till ett eller till en oäkta Monopeiala (^Hamo-
petalct). Behoivel af sådana förklaringar, de må vara i naturen sa

grundade som möjligt , är alltid en stor svårighet i ett exami-

neringssystem och gör att detsamma icke i sådant afseende kan
mäta sig med det Linasiska. [ alla fall synes Polygalans för-

vandtskap med Corydalls vara den mest grundade och den
som äfven minst motsäges af frukten och fröen. Till Och
med den besynnerliga Arillus , som antagit formen af en tre-

fingrad vårta, betäckande hilum, är något, som befinnes äga

en motsvarighet hos Corydales.

Utaf Polygaloe äro de mest storblommige och med den
största kammen [crista) försedda arterna capska buskar, icke

utan all analogi med de dérstädes lika utmärkta arterna af

Erica-slägtet) men liksom af sistnämnde, så äfven af detta

slägtet, tillhöra de näst derefter kommande arterna Europa : ett

förhållande efter Geographiska longituden , som tyckes gemen-
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samt för båda slagtena. Ibland de Europeiska mera örlllka ar-

terna, som hafva tre snart alTallande bracteas, då de hos cap-
ska buskarna äi^o qvarsittande, tyckes Polygala vulgaris va-
ra liksom stamarten, omkring hvilken de andra mest stå så nä-
ra, att man ofta far nöja sig med ganska obetydliga känne-
tecken för skilljandet, I Södra Europas bergstrakter förekom-
ma dem , som hafva större eller i sj-nnerhet längre blommor
med äfven derinom skaftade fröbus; vi\Q\\ i norden växa endast

arter med så små eller mindre blommor och i synnerhet kortare

fröhus än pä P. vulgaris. I allmänhet torde kunna anmär-
kas, att hvad som under Circcea sades om vigten af blom-
mornas storlek till arternas skiljande, också tyckes gälla här,

och det af ungefärligen samma goda skäl. Om också Poly-
galan skall höra till Tlialamiflora^, så är dock ett sådant sam-
band mellan alla blommans och äfven fruktens delar, alt ingen

synes kunna tilltaga på den andras bekostnad, utan allt iår en
varaktig storlek.

Vår allmänna Polygala kännes då med icke allenast stör-

re , utan också mei-a öpna blommor, så vida, att de sido-

blombladen , som kunna kallas alce eller vingar , stå utåt b.o-

rizontelt eller till och med något uppåt, lemnande det undre

eller kroppen mycket mera blottadt. Ehuru fröhuset är läng-

re till formen än hos de andra svenska arterna, så blifva dock

de nämnda vingarna detsamma i än högre grad, så att alltid

fröhuset väl kan täckas af desamma, om icke snedheten gör

att fröhuset vid nedre eller rättare inre kanten med sidan

något framtittar. Liksom blommorna äro de mest öpna eller

flygande, så är också örten å.Qn mest slaulciga, utan någon

synnerlig rot-tofva, af blott litet viggelika blad, och roten

nästan krypande utan någon hnfvudstock.
Arten befinnes hos oss så mycket mera vara den allmännaste än-

fla upp till Vermlands och Norrlands bergstrakter, som den synes hål-

la sig bredvid våra så allmänna jrranitlsl-ca grundberg, hvilkns svalkan-

de fuktighet den kan tyckas behötVa. Den bar der vanligen da sko.

naste enfärgade staikt men icke egentligen möikt himmelsblå blom-

mor, som jemte den mer än hos n°gon annan väst lin-lika örlen gör

att den i våra norra bergstrakter kallas J, Ms rim Lin. Endast mot

slätterna antaga blommorna en lika enlärgad rodnad, men synas knappt

någonsin bli hvlta, om icke på en mindre varielet (oxyptera), rom blif-

vlt funnen i Östergöthland på gränsen mellan granit och öfveigångsberg.

Den anses vanligen af allmänheten såsom en särdeles välsigi ad

växt, som både betecknar och ger must eller mjölk I landet, hvaraf

den redan hos de gamla fick sitt så allmänt antagna namn.

Tab. är tecknad vid Upsala efter ett sådant stånd, som mest skil-

jer sig från följande art, med sin ensamna , nästan rakt uppstående

stjelk och blott mindre sidoskott vid roten. b. blomma ungefärligen

dukbelt förstorad, c. sjelfva blomkronan med nedböjd läpp an mer

förstorad, d. fröhus med något frånviken vinge. e. ett dylikt sedt me-

ra på snedden, så att vingspetsarnes utböjning mera märkes, f. irt3hus

särsklldt, g. frö flere gånger förstoradt med bredvid tecknade grund-

drag af fröhusets column och omkrets för att visa fröets vidsättning^s-

sätt inom (icke medelst) arillus. h. frö i samma ställning tuskuret frajk

©frän till nedan med fröfoster, i. det sistnämnde särskildt. ~ *. en

kalfväxt blomma med sina korta skärm.
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POLYGALA coMosA.

Btommorne försedda med kamm och sittande i en tät

klase med i början uppskjutande skärm. Blomfo-

der-vingarne sammanlutande, knapt så långa som
blomkronan, slutligen kortare än det skaftlösa nä-

stan runda fröhuset. Bladen jemnbredt lancetUka.

Roten tnfvig.

Sclikuhr 11. p. 024 t. 194. Reichenb, ic. t, aö* f. 54-56. Fåes

Nov. ed. 2. p, 225. Wahlenb. Fl. Sv. r, 789. s. ioG5.

Y är store Linné med sitt ijpna eller begärh'ga sinne for he-

la natiu-en kunde icke störas al sådana småsaker, som liansett

leda till en förvillelse, Iran hvilken lian med sä mycket ar-

bete ränsat vetenskapen. Han ville derföre f Sverige aldrig

erkänna mer än den allmänna Polygalci, ehuru han väl säg

jP. amara Sv. Bot. n. 484. vid halsstränuerna och utan tvit-

vel årligen vandrade öfver den här nu säsom nästan ny fram-

ställda arten. Man läste också den tiden uppmärksamheten

nästan blott vid de bredare rotbladen pä P. amara, och öf-

versäg de smä blommorna och dylikt, troligen sä mycket mei-a

som den Lär föreställda växten har ungefärligen dylika, utan

tecken till sädana rotblad. Man var här så litet böjd för att

antaga tre arter, att man lät den tredje liksom förvilla de bä-

d.i andras skiljande. Ungefärligen sä stod saken, dä en gran-

synt forskare upptäckte denna art säsom ny vid Leipzig, hvar-

eiter deima nyhet äfven af vär icke mindre gransynla Fries
pätanns ä ett ställe i Skåne , hvarifrän exemplar konimo upp-

åt landet. Man var dock här mest böjd för att anse den så-

som en vanslägting af P. amara tills man vid Upsala fann

den allt omkring sig såsom en allmän ört. Ju mera man dä

fick anledning att studera dess efter allt utseende allt för små
skiljaktiglie ter, desto större öfverenssläininelse och beständig-

het har man funnit hos dem. Således har en upptäckt, der

örten är rar, gifvit anledning till dess igenkännande säsom en

ny allmän växt, der Linné med så många gransynte disciplar

botaniserat i ett århundrade. Sannerligen en sällsynt , kanske

oerhörd händelse !

Dess skiljaktigheter äro förut antydde, sä att de nu. bc-

hölva blott samlas och nogare uttryckas. De sn)ä blommorne
äro pä våra slätter af en röd Ii la c, och endast vid liligrän-

sande skogstrakter af blå och hvit färg. De starkare yttre

färgorna utspädas dock hastigt mot det inre af den tjin:ngen

till&lutna blomman till en mild rosenfäi-g, som faller sig myc-
kel täck pä den kortfransade läppen. Blomvingarnes samman-
lutande kan ungefar liknas vid ställningen pä Orchis Morio ,

då dero^piot deras utspärrande hes föregående art förekommer
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nästan såsom pa O. niascula. Efter blomningen utväxa väl

vifgania säsom vanligen i slägtet, men knappt till så stor

längd, som ena loben af fröhuset äger, och således blir en stor

del af detsamma obetäckt, så mycket mera som dess bi'edd

är betydligare mot längden. Sjelfva stjelken är temligen rakt

spänd , ehuru just icke alltid upprättslående, försedd med en
tätare ocli längre blomklase samt slutas före blomningen med blom-
skärra mycket längre äu de outvecklade blommorne, hvaraf

artnamnet härleder sig. Bladen äro alltid ända ned till roten

smalt-lancettlika, smalare än på någon annan af de andra ar-

terna. Roten mycket mera stubbelik , från en punkt utskickan-

de en störi'e mängd stjelkar.

Växiiingsslället är pä de största slätternas lösa jordlager

eller högre bäddar. Således synes den ingenstädes vara all-

männare än ondtring Upsala
, på sjelfva de högre Fyi-isåns

kanter, på Liljeconvaljsbolmen högst ymnig och utmärkt,

bortåt Sandgrijid vid JNorby, bortemot Hvitulfsbcrg m. fl. st.

Deremot så snart nian kommer ät mera bergfasta skogsbac-

kar såsom egentliga Norbylund, Godtsundabei'gen , Lassbybac-

kar m. fl. befinnes P. vuJgaris merendels ensam rådande. Vid

Håtuna är P. comosa likaledes funnen af Dr. Hartman-, men
mera bortåt Stockholm synes den icke förekonnna, der ock-

så dess sällskap samt merendels till färgen någ(n'lunda jemn-

like Anertione PulsatiUa är mycket sällsynt. Föröirigt vet

man den såsom en sällsynthet förekomma på Omberg utanför

Stocklycke, på Öland och Gottland. Utom den i likhet med
slHi;tets förut anmärkta longituds sträckning från Leipzig till

Upscda efter longltuden dragna medellinien vet man den icke

längre eller vidare mot öster och knappt något åt vester af-

vika; men huruvida sådant är en tillfällighet eller bestämd

regel , kan man icke så noga känna i anseende till dess svåra

skiljande från andra ailer.

An isående nyttan har man sig icke något bekant, men,
om det är tillåtet att sluta något af utseende och dylikt, så

har man icke att vänta hvärkeii P. amarae beskhet eller P.
pulgaris godhet, utan snarare Genistce-lik färghalt.

Tsb. enligt benägen anvisning af Professor Fries tecknad af Herr

Arvedsson i Skåne alldeles öfvereiiskommande med växtens utseende

vid Upsala, men i för mycket utväxt tillstånd för att låta se blom-

skärmens uppskjutande öfver He «må blomknopparne på stjelkarnes

toppar, b, och c. såsom på föregående tabell, d. fröhus med vingar i

naturlig ställning cch e. frånvikiia. f. frö (i likhet .med föregående ta-

bells g.). -- g. en mycket ung blomknopp med sitt långa skärm, h,

en mera utväxt blomknopp ungefärligen att jemföra med föregående

tabellens k.
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TRIFOLIUM FRAGIFERURT.

Blomfodren åtskiljda af fästets fjäll, slutligen uppblå-
sta och ofvantill hinnaktige samt iiiihårige, med
de öfre tändren starkt nedböjda- ^mäbladen om-
vändt äggformfge , urnjupne. Bladskårmtn skidlor-

mige. Stjelkarne krypande.

XiJnn. FJ. Svec. n. 670. ed. Wahlenh. r. 833.

J\^ löf v e r-slägtet synes nästan i alla spräk hafva fått sitt

namn af bladen, icke allenast för deras utmärkta sammansätt-

ning , utan också derföre att de utgöra växtens vigligaste eller

mest mustiga, innehållsrika del. Deremot och iördenskull

blifva också fröen snart sagt de obetydligaste i hela classen,

försedda med en ämiu obetydligare f]öbalja. Till vidare skygd

tjenar dä ibland den qvarsittande blomkronan, som i syn-

nerhet är händelsen hos arter med mera än ett frö; men of-

tast blir blomfodret den del, som med fröet något tilltager i

storlek och tjenar till dess beskyddande. Detta sker dä pä
två sätt; antingen tilltjocknar det iälhåriga blomfodret och bil-

dar en mer eller mindre .upptill sammandragen urceolus eller

uma omkring det ensamna fröet, hvilken vitriculus förenas

i hifvud, som någorkaida liknar en harlot, hvaraf namnet
för afdelningen Lagopoda, 1 hvilken den sednast anförda T.
striatum Sv. Bot. n. 616. är en utmärkt art-, heller också ut-

sväller blomlodret blott på öfre sidan till en blåsa eller bläse-

likt hvalf öiver fröet, som då utgör afdelningen Vtsicaria
eller B lås e kl ö fve r. Detta uppsvällande kan icke ske ulan

att blomfodrets öfre tänder komma i koi's med de nedre nästan

som en sax, hvaraf öppningen snart nedtrj^ckes och tillslates, och
derigenom den alltid hos dessa arter oansenliga blomkronan liksom

ainypes eller försvinner samt blomfoder-blåsorna bilda hela frö-

hufvudet. I södra Enropa särdeles vid Medelhafvet, äro dessa

Väplingarnas blåshufvndeii mindre, n\Q\\ ofta desto mer ludd-

na; den nordligaste arten deremot får de största och glattaste

blåshufvena som liknats vid Smultron , eharu långt större än
dessa bärens vanliga sorter, och delta är då vår närvarande
säkallade Smultrons klöfver {T. fragiferimi). Såsom
orsak till det nu anförda geographiska förhällandet torde kun-
na anföras, att de sydligare arterna mest äro etiäriga växter,

som under dessa ländernas regntid eller vinter mest fullända

sin frösättning och således icke behöfva skygd för annat äa
må hända hastigare solinverkan; då deremot denna mot nor-

den längst gående arten måste vara beredd på en vei-klig som-
marvärmes uthärdande och derföre behöfver den största blä-

san af alla.

Smultr on-klöf vern är af ofvanantydda anledningar

såsom den mest storblåsiga också deu till blomman oanseiiji-
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gaste af alla. Då tillika örten kryper ganska tätt invid rtiar-

ken, sä märka vi den knappt lurr än de vid temligen länga

skaft lastade bläslinfvena af små äggs eller större liasselnötters

storlek ligga för vara fötter. De bafva merendels åtminstone

pä öfre sidan en blekröd färg och kunna må ske mest liknas

vid nägon större sort Ananas-smultron; men få aldrig den li-

tenhet och starka rodnad, som vanliga vilda smultroii.

Man anmärker denna art knappt annat än mot hÖsteii

pä fält och betesmarker vid eller nära hafvet i de för Öster-

sjön mest utsatta södra landsorterna Skäne, Blekingen, Oland
och Gottland som ymnigast; mera sällsynt är den i Halland

och ntanför Götheborg, samt skitligen sedd vid Johannisborg

utom Isorrköping. Den älskar utmärkt mustig grimd, och som
det svnes äiven gödning, hvarföre den mest häller sig vid

bebodda stränder nära sund o. d. Således är den nii för li-

den vid Carlbergs canal allt bortåt Ulfsunda-fjärden ganska ym-
nig, om derstädes alldeles iu'sp]-unglig eller händelsevis dit-

kommen fä vi lemna oafgjordt.

Anställda försök säga, att denna växt ätes af all boskap,

ehuru just icke af något djur utmärkt gerna. Skulle man
deremot la använda ofvan anförda allmänna satser på den-

samma, så skulle man af de särdeles små fröen och blom-

morna sluta lill särdeles mustiga blad. Det förekommer också

mj^cket sannolikt, att den utgör en hnfvudsakhg del af det så

mycket värdei-ade betet på fälten nära hafvet, ocli kanske eu

del af den must, som vi veta de så kallade Masch-län-
derna i Hollstein och än mer Holland äga. Den bör väl då

afbetas sä tidigt, att bläshufvena ej hunnit utväxa, hvilka ej

kunna annat än vara mindi-e behagliga vid betandet och kan-

ske' en orsak, att försök i smått icke utfallit särdeles g3mnande.

Att örten deremot icke passar till afbärgning, ses lätt af dess

krypande växt. Äfvenså blir det tydligt, att dess fortplant-

ning pä marker, som icke äio dess mer egnade fÖr densam-

ma, måste misslyckas.

Tab. är tecknad vid Mars.trand af Dr. Wahlberg, så alt huf-

vudfiguren yisar både blommor, halfväxt och mogen frukt. c. elt

fruktbärande uppsväldt blomfoder, d. frö.
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LACTUCA ScARioLA.

Bladen omvridna (sä att ytterst nedre sidan blir den
öfre), lyrtaggigt klufne, hvassa, nederst pilformigt

omgifvande stjelken, på kölen liksom stjelken fin-

taggige.

Linn. Spec. VI. ed. Wlld. 3. p. iSiG. Wahlenb. Fl. Sv. n. 85o.

JLvaktukan kan verkligen anses for ett sådant Lufvud-

slägte bland de Halfbloms trige xäyiterna. {SemiJlosculoscE)^

att dea långt mera än Cichorium bordt gifva namnet {Tja"

ctiicaceoé) ät licla Ordningen, som nu mindre lämpligen hos

så många nyare författare kallas CicJioracece ; likasom ^-
tropa långt snarare bordt gifva namnet Atropeoe åt Luridoe
än Solanum Solaneoe. Om sättet att gifva Naturliga Ord-
ningarna namn af ett Adsst slägte, skall blifva mera antagligt,'

måste man väl med mera omsorg för allmänna förliällanden.

välja passande liufvudslägten, och icke såsom nu ofta skett

med en sådan rastlös vei'ksamhet, ila till sönderdelande ocli

specialiserande, att den större allmänheten måste blifva långt

efter: ett förhållande, som vår store Linné så mycket und-
flydde och hvarutinnan vi ej kunna annat än följa honom.

För att grunda detta vårt påstående få vi då straxt an-

föra, att Lactncan är den mest mjölkgifvande och den
kraftigaste mjölken aflemnande i hela sin Natuidiga ordning

(liksom Atropa äger den största Läkedoms - kraften ibland

Luridoe). Näst derefter kommer i båda afseenden Leonto-
don. Bägge dessa slägter hafva också i sammanhang härmed
sitt fröfjun sådant, som det egentligast i Ordningen bör vara,

nämligen skaftadt och hårfint (ty de fjäderformiga pjippi fin-

na vi t. ex. hos Geropogon lättare öfvergå i de borst eller

syllika). Lactncan står också öfver Leontodon så vida
som dess skaft ;ir mycket finare och längre, eller mera skilj-

aktigt från det bnkiga, svartaktiga fröet. Vidare kunna vi

anse de färre småblommorna på ett bart fäste för egeiitligare

,

såsom dei'ifrån mera uteskitande allt örtlikt af hår, fjäll ocli

dylikt. Småblommorna kunna också derigenom anses såsom

bättre förvarade af det smala, cylindriska blomfodret, under-
stödt af fjäll, som nästan oafbrutet uppstiga från örten, ört-
bladen hafva härjemtc i högsta grad den r un cina t a- del-

ning, som egentligast tillhör Naturliga Ordningen, och hos de
mest kraftiga arterna förstärkes den med en taggighet på rygg-

nerven, som är bland dessa växter utan annat exempel.

Man har af detta märkvärdisa släjrte icke mer än när-

varande art i Sverige, såsom någorlunda vildt växande. Den
är af alla mest taggig på sin ryggnerv och stjelk, samt liar

derjemte de mest omböjda bladen, så att undre sidan icke

allenast blir vettande åt horizonten, utan till och med oftast
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alldeles uppvänd. Vidai'e äger den också de smarsta smS-
blommorna af helt blek-gul färg. Det är i synnerliet dessa

sista kännetecken, som väl kunna egna den nordligaste arten

till skillnad frän den sydligare, än mera giftiga Z/. pirosa,

I sammanhang med det anförda, kan växten också synas vara
den mest slaiikiga eller spölika till sin växt, ofta manshög.

I allmänhet tyckes det tillkomma de egentliga gulblom-
mige Läkt II k -arterna, att, liksom så många andra Nerf-
döfvande eller illa luktande växter, icke aflägsna sig mycket
frän menniskors granskap. De arter, som icke odlas, äro

mest ruderala, och som det synes, särskildt tillhörande de
gamla ruderala städei'na. Således finnes vår art blott i det

gamla Calmars murar vid Sjöporten och vid det i ecclesia-

stiskt afseende ännu äldre Lund vid norra tullen. Man kan
visst angående densamma, så väl som andra dylika, anse for

afgjordt, att den ditkommit med menniskorna; men detta sy-

nes hafva skett så i forntiden, och nu mera tyckes den vara

så oberoende af menniskors tillfälliga skygd, att man icke

kan neka den bmskap såsom svensk. JNamnet Scai^iola skall

också betyda den vildaste liksom till yttre delar den skar-

paste eller skråfligaste af alla Lactuk -sorter, hvarifrån flere

mellan-sorter föra till den odlade. Det är icke heller ovan-

ligt, att de mest stinkande ruderal-växter i menniskors grun-

skap, stå jiära invid de genom odling mest förmildrade. Att

detta här inträffar inom samma slägte, synes vara eget, kan-

ske något att sammanlikna med Leyidium ruderale och sa-

tipwn.
Den nämnde nerv-döfvande kraften är lios den ur väx-

ten genom inskärningar vunna saften så stai'k, att naan af

Plastan alla gulblommige arter beredt ett sorts Opium under

namn af Lactucarium. Att detta likväl betydligt måste

skilja sig från Wallmons Opium, kan väl icke den tvifla",

sova känner huru mångfaldigt sådan kraft nuancerar sig. E-

inedlertid är sådant veterligen icke så utrönt, som det nu en-

ligt vetenskapens påfimna sätt kan utrönas. Detta är också

allt livad Sa'. b. tror sig behöfva om denna, liksom andra

växters märkvärdighet i dessa afseenden a7iföra-, ty den skulle

mycket misskänna sin bestämmelse om den ginge in uti nå-

gon specialisering af sådant, som kunde leda till särskildt

medicinsk användning, hvilken allt mer och mer befmnes bÖra

lemnas åt egentliga Läkaren, i öfvertygeise, att allmänheteu

väl kan skada sig men knappast gagna sig med dylikt.

Tab. är ritad efter stånd vid Lunds norra tull i Skåne, hvl!-

ket var mer än två alnar Ungt. och hvaraf således blott toppen med
en derunder varande mindre bit f och föröfrigt medlersta icke der-

med sammanhänfjande delen af stjelkon kunnat (å rum på plåten. —
a. frö, förstoradt. b. dess tvär- skärning.
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GNAPHALIUM supinum.

Bladen alla jemnsmala, fmulllge. Stjelkarne enkla,

nästan trådformige , axbärande.

Willdenow Spec. Pl. 3. p. 1888. Wahlenb. Fl. Sv. n. gii.

u.nder Sv. Bot. n. 658— 661. är slägtet Gnaphalium om-
talt, i synnerhet till sina gränsor eller de arter, som sta

bredvid dem dels såsom det ansågs inom dem (G. arenariurji)

dels utom de samma [Filago). Här följer mi en art, som
väl stcår närmare intill de sednare eller uti en afdelning, som
derfure blif\at kallad Filaginoidea, ehuvii skillnaden från

egentliga Filagines är betydligt stor, och egenheten deral

större än man med ett sådant namn betecknat.

Från de egentligaste med riktigt glänsande och sqn.irrösa

blomfoderfjäll försedda Gnaphalia, kommer man lios oss

tydligen till de tvåbyggare- (dioica) arterna, hvilka hafva

hannblommoi-na försedda med fjäll, som i någorlunda grad

hafva dylik beskaffenhet, men honblommornas fjäU äro längL

mera näi-mande sig åt Filagines; och det är synnerligt, att

till den nordligaste af dessa arter, har man icke funnit an-

nat än hon-stånd, såsom ensamt fÖrenbara med högsta nor-

den. Än mera till blomfodrets beskaffenhet närmande sig åt

Filagines ^ kan man anse de arter vara, ibland hvilka när-

varande hörer, i det att fjällen ligga ganska tätt tiyckta in-

till hvarandra och äi"o utan all glans, fast mera af en brun

färg, som synes utesluta all sådan. Men det som mest skil-

jer dessa arter från alla andra, och som "ofvanför mentes, är

den nästan axlika blomställningen. Det är mycket i ögonen

fallande, att, då de egentligaste Gnaphalia hafva en inflo-

rescentia cyrnosa, hvartill ocksi Filagines med sin diclio-

tomi närma sig, så få dessa arterna sina blommor i blad-

vecken på sätt att öfverst ett tämligen utbildadt riktigt ax
uppstår. Ett sådant sätt att växa, spies bland närslägtade

Europa^iska växter vara långt mera ovanligt än bland de A-
mericanska, som ofta utgöras af axlika, enkla stjelkar från

roten till toppen.

Denna axformighet är hos närvarande art aldrastörst så

vida som dess blommor sitta ensamna först inom blad och
sedan skärm, som vippat blifva allt mindre och mindre. E-
hmni de med tiden oftast få korta skaft, sä befinnas de dock
alltid ensamna eller fullkomligt simpla, som utgör ett huf-

vudsakligt skiljemäi-ke från G. sylvaticwn och dess under-

art, som på ett eller annat sätt får flere blommor i hvait

bladveck. Vidare kännes den här föreställda arten med. sin

smalhet till alla delar, hvilken dock i vissa tillstånd blir o-

tydltg genom kortheten. Då den växer bland ris eller dy-

likt, blir stjelken genom stödet och skygdet alldeles trådsmal;
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kommer den deremot pa mera öppna ställen," sa kan val

hända, att stjelken någon gäng lägger sig ned, men meren-
dels förkortas den derliän, att blommorna bli sittande all-

deles vid roten, emellan en ros af-4)lad, som då äfven bli

rätt korta ocli således sjaias mindre smala. Dessa tre till-

släud niiml. af mera klas-artad (racemosus) blomning, mera
axlik smalhet ocli slutligen stjelklöslxet, liafva gifvit anled-

ning till bestämmande af tre särskildta arter, som icke ens

äi'o art-förändringar, utan blott olika ställningar härrörande
af ställets beskaffenhet.

I dessa olika former förekommer den pa alla Europc'Ei-

ska fjällar, ehuru den smala trådlika synes vara allmännast

i norden, särdeles i den flackare trakt, som blifvit betecknad
med namnet Lappska ökneii (Sv. Bot. n. 644). Man ser

den der ofta nog växa ihop med eller nära viå G. syluati-

cutn /S fuscatum , utan att man kan märka någon öfvergäng

från den ena i den andra; än mindre hvilkendera skulle vara

stamarten f<)r den andra. Man är väl van vid att snarast

tänka sig skogstrakten, såsom grimd för en del af fjällarnas

vegetatio7i
•,
men det är väl tioligt, att fjällarnas växter i ur-

verlden funnos förr än skogstrakternas, och dä skulle här-

ledningen blif\'a omvänd. Man må genom denna vink åt-

minstone låta afhålla sig ifrån, att enligt slutsatser föreställa

naturen annorlunda i våra systemer än den för våra ögon
sjelf i sin frihet framställer sig.

Tab. ritad I Lappmarken af Kyrkoherden La3stBdius. a. den
första formen med många blad och många blommor på den stadi-

gare stjelken. b. den andra formen med få så väl blad som blom-
mor, på en derföre mera trådsmal stjelk. c. den tredje forraon

utan nåcon sljelk. d. fröbärande topp med skaffade fröfästen, som
ar ett för alla tre formerna gemensamt moget tillstånd j ehuru tydli-

gast pu den andra fc^men. e. frö med sitt fjun.
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CAREX USTULATA.
Svartbräiid - SLarr.

Axen med uthängande skaft, ovalformige, något när-

mande sig hvarandra, Axskärmen skidformige , när
< stan bladlösa. Fröhusen ovalformige, tillspetsade,

i synnerhet upptill platta, med trubbigt tvåtandad

mynning.
Wahlenb. Fl. Sv. n. io(k).

D.'en större allmäiilieten tror sig mest af växternas utseende

kunna dönuna, livarest de vuxit; och ingen ting är vanligare

än att växtsanilaren vid hemkomsten mötes af sådana yttran-

den: det har han samlat i kärren, — pä ängarna, — i sko-

garna o. s. v. Ehuru allmänheten härutinnan om vissa en-

skildta växter kan taga mycket felt, sä är det dock \-isst,

att det hela inti-äffar sä pass, ntt det bör öka äfven en Växt-

kännares uppmärksamliet pä saken; och dä vi nu liafva för

oss tvänne Starr-arter, som ötVerträtFa de fleste andra uti

att hafva utseende af hvar sitt växtniiigsställe, sä är det icke

ur vägen att säga nägot om denna sida af den sä måjigsidiga

vegetationen, deii mångsidigaste liksom den tåligaste af all

ska2)else.

Det är ingen tvifvel, att högsta fjällen framför andra

belägenheter ge ät växterna ett eget utseende, och att intet

faller sä mycket i ögonen, som den svarta färg, hvilken sä

inänga gräsHka växter visa derstädes till sina fröredningsdelar.

Man märke dä straxt, att detta icke sä m3^cket träflfcir de

egentliga Gräsen, hvilka ofta tvärs om pä aldrahögsta fjällen

vid is och snö oftast blekna, sä att 1. ex. den högsta af alla

jigrostis eller PJiipsia algida lika väl skulle kixniia kallas

albida^ — utan det äv i synnerhet Gräslika växter med
inera stadigt liinnaktiga delar omkring sina frön säsom Junci
och Carices , hvilka oftast visa sig liksom svartbräiula af

kölden eller klimatet Men icke heller alla afdclningar i det

stora Star-slägtet visa sädant; ty de smäaxade och dermed
närmast förvandta ett-axade artenia, få ofta till och med
grönaktiga eller bleka fröhus pä högsta fjällen; utan :nan

anmärker det i synnerhet hos de mera liinnaktiga Mängaxade
arterna, som tillika dä fä den falska andvogyna blojnning,

som vi nyligen omtalt från en annan sida under Sv. Bot. n.

701. Vi fmna dä liäruti ett skäl mera att icke pä något sätt

blanda dessa idXsk.t-androgyna mängaxade arterna med de

Verkligen androgyna smäaxa,de starr-sorteraia.

Den här föreställda arten öfverträflar aUa andra uti att

Vara liksom svartbränd, och deraf har den fått sitt namn,
hvilket alldeles icke bör förblandas med sotig eller ustilagl-

nosaj som deu aldrig befunnits vara och minst af alla synes
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kunna bli. Ty dess, om vi sa få säga, svarfbränning hat

icke, såsom synes varit händelsen med andra, gjort fröhusen

liksom uppsvälda, utan fast mer sammanfallna 5 så att de äro

tunnast eller plattast i hela slägtet, nära liknande svarta fjäll,

i hvilkas botten endast ett litet frö eller kanske rättare frö-

ämne finnes. Denna fröhusens tunnhet är sa stor, att axen

synas sammansatta af blott två slags svarta fjäll, så tätt lig-

gande på hvarandra, att endast genom tätheten temligen

tjocka ax uppkomma. Häraf sjrues äfven hända, att änd-

axet blir mycket likt de andra axen, ehuru merendels färre

fröhus finnas deruti än vanligen hos de andra så kallade

Falskt - a n d r o g y n a arterna.

Skulle man söka någon vidare förklaring af denna så

kallade Svart -bränning genom climatets åverkan, så synes

man få anledning dertill af de arter, som på Upländska bac-

k^arna och fälten om vålden äfven visa någon, ehuru mång-

faldigt mindre, svarthet. Dessa växa nämligen på ställen,

som under den årstiden äro mest utsatta för ömsom starkt

och långvarigt solsken ssmt den deremellan kallaste och ofta

med snö förenta blåsten; och hvilka ställen derföre äga i

andra delar en mera alpestrisk vegetation än man skvdle

vänta sig. Det är ingen tvifvel, att sådant i mångfaldigt hö-

gre grad inträflar i sjmnerhet på de mest nordiska fjällen

och är orsaken till det der inträffande ömsom njutande och

ömsom lidande, som man kunde kalla en än af solen än af

frosten liden förbränning.

På de hJJgsta is-fjällen håller den sig mest å vattnade

äfven till grunden kalla ställen, och torde i sammanhang

dernied och jemförd med C. atrata, kunna sägas hafva det

upptill mera rundaktiga strå och mera skidformige skärm, som

vi under följande art ^^lja förena med en dylik local. Föröi-

rigt är sjelfva gräset af en sådan liflig grönska, som mest

åtföljer svartaktig blomning och vi så väl kunna betrakta på

vår ofvanför antydda C montana. Man mäi-ker äfven lios

denna fjällarnas art mera gula rottrådar än hos andra.

Sedan denna art blef mera allmänt känd såsom högsta

nordens egentliga tillhörighet, har man äfven anmärkt åan

såsom förekommande på ett par alper i Krain och Kärnlhen,

till ett nytt bevis huru mycket de mest åtskiljda alper kun-

na hafva samma arter. Det torde fordras dessa ställens Ita-

lienska luft för att till verkan motsvaia det beständiga sol-

skenet på de iKuxliska.

T.b. tecknad i Pifel Lappmarks fjällar af Kyrkoherden L « s t a d i u ».

b. ett styrke af strået nedtill, e. ett ungt eller icke fallväit fröhu»

med siit fjäll, d moget fröhus med e. derinom varande f1 ö i samma

för-itnrinpscrad och motsvarande ställning, f. tvärekärning af båj;pe i

motsvaraiKle högd f.ån basen och g. tvärskärning af det uppom iioet

sair.maiilallna eller platta fröhuset.
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CAREX j.AXA.

Axen med uthängande skaft, aflånga, aflägsnade från

hvarandra. Axskärmen skiåiormige , med korta blad.

Fröhusen lika långa med de trubbiga fjällen , ailångt

elliptiska, något trubbige, tilltryckta j mynningen
alldeles helbräddad.

Wahlenb. FJ» Lapp. n. 440. t. i5. f. x. Sv. n. :oG2.

O.'m man nu skulle fullfölja den anledning, som gafs under
fön'a nummer, att beti'akta Starr-ai'tei'na, särdeles de mång-
axade till deras olika utseende efter växt-ställena, sa kmide
anmärkas, att ingen har ett så ängs-gräs-likt utseende, som
C, pallescens med sina mjuka, till och med vågige blad,

gröna blomning ocli trubbige, nästan gräs-korns-lika fröhus.

Vid kanterna af sä väl kärr som andra vatten, finner man
de mest bredbladige och mest skärande af aUmänheten egent-

ligast för sin sti'äfhets skull så kallade Starr -arterna vara
försedda med för stråets skarphets skull också blott tväsidiga

skäi'm. Längre ut på kärrenas gungflyn bli arterna mera
smala j men till slut på mossarnas lU' än större djup liksom
uppväxta Rödniosse {Sphagniim) antaga de ett alldele»

Tåglikt utseende med rundadt strå och återigen skidformiga

skärm.

Betraktar man närmare den flock af Starr-arter, hvaruti
C limosa utgör liksom medelpuncten och livartill närvaran-
de art äfven hörer, så synes sådant äji mer utveckla sig.

Denna flock tillhör egentligast norra Sverige, der de olika

käiTtrakterna äro mest utbildade. Således finner man icke

förr än der \'id kärrens kanter, eller i det till kärr sig sam-
lande nedrinnande vattnet den derföre så kallade C. irrigua
med sina breda blad och spända skarpt trekantiga strån, be-
stämdt ensidige skäi-m och smala intet omsve2:)ande fjäll. Ut-
om densamma i gungfl3-en fås den redan nämnda mellan-
arten, som är den allmännaste och längst nedstigande mot
södern. Längre ut uppti'äder då såsom sagt rätta rödmos se-
grunden, som ofta i början och då den ännu ibland kan ut-
torkas, antager en viss surnad eller saltaklighet, som gör
den öfverdi-agen med mer eller mindre li%ntnande gräsartade

alster såsom Schoenus ctlbus och den så kallade Carex li-

vida ^ som då utmärka sig jemte sin hvitnande yta med
rundt strå och i sammanhang dei'med skidformiga skärm samt
mera omfattande fjäll. Till slut eller aldia5i;terst uppstår
en sådan rödmosse-dy, som icke mer kan kallas gnngfly,

emedan den icke sammanbindes eller genomdrages af några
gräsrötter och derföre med sitt jordlika utseende blir mest
försåtlig för djiu-en, som deruti ofta omkomma utan att nå-
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gon simkonst kan rädda dem. Detta är Lvad Linné hade i

sinnet då lian uppnämde Juncus stygius i en stygisk local.

Det är denna Röd mosse- dy, som mest tager öfver-

handen uti den nordligaste Lappmarken, der i anseende till

det jemnt och småningom afsluttande landet ingen sjijtrakt

nedom fjällen bildar sig såsom i s^-dligare Lappmaiker, ntan
i dess ställe en kärrti-akt, förmodligen den största i sitt slag

i Europa. Denna trakten , som utgör den nedre delen af

den förut betecknade Lappska Ödemarken eller rättare

Öknen, är också icke allenast den mest obeboeliga, utan
för både menniskor och djur den mest otillgängliga, så vida

som ingen varelse enligt det som redan autydt blifvit om
sommaren hvarken gående eller roende eller simmande, utan

må hända blott flygande såsom en sträck-fogel kan deröfver

framkomma. Om icke en sådan trakt är till för de största

vadare bland foglania, hvilka ensamna s)-nas kunna uppe-
hålla sig på en dylik dy, så synes man förlägen om icke na-

tm'en äfven i norden äger en sådan ytterhghet af jordmån,

som är nästan otillgänglig för djuriska naturen. Deremot
växt-naturen spies väl häi- såsom annorstädes gå längst; och

således finner man denna stygiska delen af Lappska ödemar-
ken eller denna stygiska öken, så mörk eller nästan svart

af nedsyltad Sphagnum, som den andra är hvit af torr

3\heumossa, vara just fÖr eller till en del af närvarande

Starr -ar t bildad, hvilken bland alla sina närmaste för-

vandta är så ytterst tåglik och vek, att man deraf trott sig

böra ge den sitt art-namn; så ovanligt långskidad och till

fjällen så mycket omsvepande; till och med af en blekbrun

fäi'g, som mest synes tillhöra den af multnad Rödmossa be-

stående grunden om man annars för en så bottenlös local får

nyttja den benänmingen.

Den påfanns först år i8oo i en så oLillgänglig trakt vid

Enontekis. Sedan anmärktes den af ingen förr än Kyrko-
herden Laestadius blef bosatt i trakten och fanji den mera
allmänt, ehui'u mindre storväxt i ti'akten af den nya kjikan
Karasuvando.

Tab. är derstades ritad af Kyrkoherden Laettadius, som i dfln-

jta ensliga ort användt &S mycken af verldsbullret visst icke störda

men dock af lifsbärgningens nmsorger inskränkta tid för Sv. Bet. --

t. fröhus med sitt fjäll. c. fröhusets och innevarande fiöets tvärskär-

Bing» d. hela fröhuset och e. det uttagna fröet,
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SALIX HASTATA.

FruUämnena skaffade, glatta, förlängda och näbbigaj

fjällen hårige. Bladen mest aggformige, hvassa,

nästan skaftlösa, ådrige, finsågade,. oftast med
br^da bladskärm.

Linn. FJ. Svec. n. 882. ed. Wahlenb. n. ii3i.

Oeclan vi talt om sa mänga olika localer eller jordmaner

ocli det utseende, som de kunna sägas gifva ät högsta nor-

den, torde icke ofvergängen blifva svär till betraktande af

den imsenligare delen af vegetationen, som i synnerhet ger

hvad man kunde k;dla Vcäxt-physiognomien ät landet. I stäl-

let för de mer eller mindre dväi-gaktiga ban-tiäd, som i Pj-
nus Muglius hafva sin ytteidigliet, pä medlersta Eiu-opas i

S5ainei'liet östligare alper, har Lappska fjällen sina mer eller

mindre dvärgakliga Björkai', hvilkas ytterlighet är den egent-

ligen så kallade Dvärg-björken [Betala nana), och så-

som kanske än mera egna sina Vide -arter. Det senare

slägtet är så mångsidigt och talrikt, att man väl något be-

stänidiu^e synes kunna afgöra, hvilken del deraf mest tillliÖr

högsta norden. Detta blir dä icke sä mycket de med ladd-

3ia skaftade men trubbiga fröhus, som utgöra svenska skogs-

ängarnas pläga, ntan fast mera de med glatta längspetsade

fröhus och glandulöst sågade blad, hvilka med sin mera giild-

gida fäi'g synas bättre svara mot det beständiga midsommars-
ljuset under föröfrigt vinterns fortfarande (såsom nedanför
namnes). Bland dessa är S. lanata både den som ensamt
tillhör Lappska fjällen och den vackraste af alla. Med den-
samma är vår närvarande art mera förvandt än man i hast

skulle kvmna tro, och det i följe af sina nästan på samma
sätt långhåriga fjäll i en annars alldeles glatt blomning, sina

utmärkt ådriga, glandulöst sågade blad (sådana som de un-
der hiddet äro i än högre gi-ad på S. lanata), ehuru blom-
ningstiden är något olika.

Deima blomningstidens olikhet lios Salices och dess rätta

begripande fordrar ett återgående till allmännare betraktelser.

Att midsommaren eller solens beständiga gång öfver horizon-
teai inti-älTar i dessa trakter innan våx-en konunit eller nästan
en månad förr äa till följe af luftens temperatur vintern för-

jagas (eller då i anseende till ljusets aftagande hösten nalkas),

kaii ej annat än vara en hufvudorsak till Lajjpska vegetatio-

nen egenhet. Deraf måste vegetationen sj-fta till vårblom-
nin^ eller att först af allt utveckla blommorna, och deraf
utan tvifvel att Björkar och Salices kunna gå som högst upp,
der deras toppar lysa guldgula af blomning medan djupa snö-
bäddar ännu betäcka marken och deras rötter: sannerligen
en i högsta grad Lappländsk syn, som kan väcka beundran
öfver ljusets magt öfver vinterkölden. Men den långa vin-
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lei^n och den med köld ocli snö så mycket omskiftande vå-
ren synes göra, att de som liafva de tidigaste eller redan
om hösten uthängda amenta måste till slut blifva efter dem,
som först om våren utsträcka hängena ur sina knoppar. Så-

ledes har sjelfva Dvärg-björken nästan iimeslutna hann-
blommor om vintern, och bland Salices, som alla hafva

dem än mer betäckta, gä just icke alltid de aiterna, som
blomma först eller på bar qvist, som högst. Den nämnde
S. lanata är i denna såsom i andra delar den mest egna och
förunderliga derutinnan, att ehuru högt den stär på fjällen,

så utskickar den sina guldgula ax ganska tidigt, liksom upp-
hämtande solens gyllene strålar bland snö och is. Vår när-

varande art dröjer deremot något liksom behöfde den för

sin spädare blomning en mindre hård årstid, och således

framkomma de ej förr än med de första bladen. När den

blommar har den dock mycket späda blad till finhet färg

cell form icke sä alldeles olika Myrten i synnerhet högst

upp mot NordCap. Ju sednare deremot andra grenar ut-

vecklas och ju längre den kommer ned i skogstrakten, dess

mera breda nästan hjertformiga blad får den, nedom sina

ganska korta bladskaft försedda med nästan dylika blad-

ören, som allt gifvit den sitt art-namn.

Ehuru denna arten äfven förekommer på medlersta Eu-
ropas alper, är den dock der så sparsam och dålig, samt

inskräiJkt till högre regioner, i anseende till vegetationen mest

närmande sig med högsta norden, att man har möda igen-

känna densamma, sedan man sett dess ymnighet och frodig-

het i vår }i()gsta nord, som utan tvifvel är dess egentliga

stamhåll. Bortåt NordCap finner man den såsom sagt nästan

i form af små Myrtenbuskar till en stor del betäcka mai-ken,

der den nämligen äger nog beständig vätska, som den for-

drar. Ungefärligen så äfveu på fjällen, hrai'ifrän den sedan

spies sänka sig, åtföljande i S5Tinerhet de större vattendra-

gen långt ned i skoglandet. Således sjaies den som aldra-

vackrast vid Kemi- och Torneä elfvar, der den i form af

\iå pass manshöga häckar bekransar alla stränder. Längre

söder i Sverige finnes den endast liksom sparsamt kringkastad i form

af en nästan krypande buske ungefär låsom på södra Europas alper.

Således växer den verkligen nedom Omberg vid Brobybro med Bart-

sia alpina, och skall äfven vara sedd i Skåne. Likväl åkte man sig

noga rtt icke i dess ställe taga S. livida, hvilkeni bredbladiga förän-

dringar svårligen skiljas derifrån ulan en noga uppmärksamhet på frö-

redningsdelarne, som ju längre It söder dess rarare träffas på S hastata.

Den synes vara for Rh'nen och annan boskap till sommarföda den

behagligaste af alla allmännare Pil-arter; äfveiisom under blomningen

ett hufvudtillhåll för de i Lappmarken så ymniga Jordhumlerne.

Tab. är äfvenlede» tecknad vid Karasuvando af Kyrkoherden L s-

stadius. a. hannqvist i full blomma, b. c. en förändring af hann-

blomman med sammanväxta ståndare-strängar, d. honqvist något öf-

verblommad si att fruktämnena bättre sj'nas. e. fruktämne med sitt

fjäll betydligt förstorade, f. fullväxt blad i synnerhet af nedre grenarne.
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DiEDALEA spadicea:

Hatten med oftast ordentlig fot, åt alla sidor utbredd,

ludden, gulbrun (spadiceus). Skifvorne på åtskil-

ligt sätt sammanflytande, slutligen liksom sönder-

rifaa och af ungefär samma färg.

Persoon ayn. p. 557. {Hyiaum), Wahleub. Fl. Sr. n. IQ7G.

D.'å Sv. Bot. äiuiu är långt ifrån att kunna upptaga alla

Cryptogamiska växter, får man fortfara med att framställa

de märkvärdigaste, om ej alltid till nyttan dock i anseende

till andi'a egenskaper och växtningsställe. Den här föreställ-

da Svampen företer så mycket anmäi'kningsvärdt, att dess

meddelande redan synes försvara sig.

Sedan man med lätt möda lärt, att bland Hattsvam-

parna urskilja de tre stoi-a liufvudgenera j4gaj'icus ^ JBoletus

och Hydnuin , hvilkas egentligaste och bästa arter äro gan-

ska hastigt uppväxande, samt äfven snai't, inom en eller an-

nan månad, försvimiande och af den vekhet som härmed
följer just synes hemta sin lämplighet att antaga hvart sitt

slägtes fullkomliga kännetecken-, sä kommer man till några

niera varaktiga arter, som just för sin hårdhet skidl ofta

blifva till de delar, af hvilka slägternas kännetecken hemtas,

så otydliga eller tvetydiga, att de liksom stå emellan de

nämnda Hufvndslägterna. Bland dessa synes närvarande art

vara en af de bes5'"nnerligaste såsom på en gång förenande

flere af dessa slägters kännetecken. Största deleii af fröred-

ningsmassan består af hit och dit böjda samt sins emellan

häl" och der förenade skifvor, hvilka emellan sig lemna lik-

som irrgångar. Denna beskaffenhet har man väl något jtm-
fört med egentliga Skifsvamparne (>4^a;7cws) , men sedanta-
git till grund fÖr €tt eget slägte, Dcedalea. Likväl märker
man snart, att de så kallade irrgånganie äro korta, och, om
man skär uti massan, ser man dem på djupet blifva detsam-

ma i allt högre gi'ad, så att de i botten alldeles likn^a jjo-

rerna på en Boletus. Sådan beskaffenhet liafva de, som sitta

»ära kanten af hatten redan i ytan antagit, af orsak, att de

der i anseende till massans tunnhet och sin egen korthet icke

hinna utbilda sig i några långa vinklar eller krokar. Man
kan således anse denna svamp såsom en J3oletu.s , hvai's pi-

por äro ytterst utvidgade för att intaga en sLörre yta ;in vid

basen, och det af orsak att på sednare stället svampens grnnd-
massa upptränger emellan de derstädes glesa pipändorna; då

deremot på de bästa en kort tid varande Soleti suilli pi-

porna sitta så jemnt vid hvarandra, att de med ändarna
bilda en sammanhängande vårtig yta, som lätt skiljes från

köttet. Den större skiljaktigheten mellan piporne hos när-

varande svamp förbereder också den af\'ikelsen, att, då frö-



720

redningsmassan nedstiger vitfÖre den nästan lodräta fot-till-

ämninge», sä skilja sig mellanväggarna uti tänder, som^ nog
likna dem pa en Hydnum. Svampens förande till detta

»lagte liar än vidare blifvit fÖranledt deraf, att hela fröred-

ningsmassans skiljeväggar med titten ocli under iipptorkning

spricka sönder samt likna platta taggar, hvilket tillstånd blif-

vit taget för ursprungligt, tills man hunnit uppsöka den säll-

synta Svampen i sitt rätta yngre och friskare tillstånd.

Man torde till följe af den hufvudsakligaste nu anförda

beskaffenheten, få anse denna Svamp såsom närmast förvandt

med de Moleti, som hafva något vinkliga pipor, och som
ehnru blott ettåriga alltid sitta på träd. Denna ai^t kan ma
hända anses hafva af sitt växtställe på jorden fått något

större mjukhet och än mer i längden dragna vinklar. Från

de andre Daedaleerna synes den äfven skilja sig med sin i

början svafvolgula fröi-edningsmassa så afvikande frän den

öfriga svampens mörkbruna färg-, då deremot hos andra Dse-

daleer allt är ungefär likfäi-gat eller af samma massa som
hatten.

Det synes vara en lycklig lag uti den välgörande natu-

ren, att de besynnerligaste alstren också äro de sällsyntaste-

Närvarande ovanliga svamp iipptäcktes först uti Hartziska

gianskogarne i Tyskland, och sedan tyckes den vara endast

funnen uti Kungsjoaiken vid Upsala. Man torde kunna för-

klara sig detta deraf, att båda äro omgifna af stora och var-

ma slätter, sojn genom sina vindar förmå drifva den mustiga

gian-vegetationen till sin höjd. På sednare stället växer den

väl i tjockaste granskogen, der jorden består blott af svart-

mylla, tillkommen genom barrens föi-multning 5 men hyarest

skogen dock nyligen blifvit litet urfäUd och derigenom mar-

ken tillgängligare för sol och varm luft. Med detta .växt-

ställe torde också dess starka terpentinai'tade lukt stå i sam-

band, äfven som dess starka mörkröda färg, som gifvit an-

ledning till art-namnet, hvilket passar i hvad slägte än al-

ten försättes, sä egen och ovanHg är den. Då ett stycke af

svampen lägges i vatten, ger det först en gul fäi-g och sedan

brunaktig. Om den vore mindre sällsynt^ kunde det derföre

blifva fzåga om dess försökande till färgniiig.

Tab. föreställer Svampen sådan, som den påfanns i Kungsparken

vid Upsala i början af September månad, men tuskiiren från ofvaa

fill nedan och med frånvänd fröredningssida, så att blott kanton af

fröredningen synes, a, ..a. betecknar jordytan, n. en liten del af

fröredningsmassan , som vid a. visar sina krokgångar oskadade. Tid

b. är genomskuien midfpå, så att kFokgångarne synas förvandlade till

olikforraige hål, och vid c. nära basen, hvarigenom de visa sig såsora

temllgon likformige hål, ungefär liknande en Boletus. 3. kanten af

hatten, som ytterst visar blott porer, men inåt korta gångar. 4. den-

samma från sidan. 5. en liten del af fröredningsmassan nederst mot
jordytan ^Ue» foten, der den börja? likna ett Hydnum^ 6. deii§»mma

il Sin aidan»
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