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pör den som under de sednaste åren sysselsatt sig med undervisning i 
botanik vid de svenskspråkiga läroverken i vårt land, torde framträdandet 
af detta arbete ej förefalla opåkalladt. Under denna tid bar nemligen den förut 
allmänt begagnade Hartmans Flora, såväl i omfång som pris, småningom antagit 
proportioner, som gjort den nästan omöjlig att såsom skolflora användas. Då der- 
jemte under de allra sista åren de emellertid begagnade Anderssons Elementar
flora ocb Alcenius’ Finlands Kärlväxter ur bokhandeln utgått, hafva lärarene i 
botanik vid skötandet af sitt kall befunnit sig i saknad af en lämplig floristisk 
handbok. Att undanrödja denna brist vore ändamålet med förevarande försök.

En annan erfarenhet som lärarene i botanik torde hafva gjort, är den att 
eleverna, som naturligt är, till föremål för sina floristiska undersökningar ofta 
insamla växter, hvilka, såsom odlade eller förvildade i närheten af mennisko- 
boningar, äro för dem lätt tillgängliga, men deremot i hittills begagnade hand
böcker antingen alldeles saknas eller, såsom i ett särskildt bihang behandlade, 
lätt undgå deras uppmärksamhet, en omständighet som ej kan annat än för
svåra deras sjelfständiga arbete och derigenom verka nedslående. För att fö
rekomma detta, har den anordningen här vidtagits, att, såvidt möjligt, för
vildade och ballastväxter, äfvensom de allmännast odlade, inordnats bland de vildt 
växande. Att urvalet ej varit det lättaste och att derföre stor bristfällighet 
särskildt i detta hänseende måste ega rum, inses lätt af enhvar. Dock må 
man hoppas att försöket skall medföra helst något litet gagn och att en vidgad 
erfarenhet åt detta håll framdeles skall leda till bättre resultat. Ty såsom en 
brist måste det anses, att, medan de vilda växterna noggrant observeras och 
studeras, de odlade och förvildade, i saknad af handböcker, alldeles försummas 
och således liksom en gräns uppdrages emellan växter som förtjena och sådana 
som icke förtjena att af nybegynnaren studeras.

Af det ofvan sagda framgår, att detta arbete icke gör anspråk på att 
vara någon handbok i Finlands Flora i vanlig bemärkelse, utan endast en 
handledning för nybegynnaren vid dess sträfvan att finna sig tillrätta i och 
lära känna den honom eller henne omgifvande och närmast till hands liggande 
naturen. *Af sådan orsak hafva de växter som förekomma endast i den nordli
gaste delen af Finland, äfvensom utom det politiska Finlands gränser, och 
hvilka sjelffallet ej af elever vid våra skolor anträffas, helt och hållet utelemnats.

I första rummet afseende växternas lätta igenkännande och bestämning 
till art och slägte, åsyftas med denna handbok insigt i de naturliga familjerna 
och deras gruppering i serier, hvarföre den anordning vidtagits, att för hvarje 
slägte vid uppsökandet af arten hänvisas till familjen, som med ledning af sin 
ordningsnummer bör uppsökas och till sina karaktärer bestämmas. Derjemte har 
antydningsvis växternas praktiska betydelse och användning angifvits, besläg- 
tade, i ekonomiskt hänseende eller som prydnadsväxter allmännare kända ut
ländska växter eller växtfamiljer omnämnts, äfvensom för de odlade och förvil
dade, deras ursprungliga hemort, såvidt denna varit känd, hvilket allt torde bi-



draga till ett förökadt intresse för ämnet. Deremot är växternas utbredning el
ler förekomst inom landet, såsom för arbetets egentliga ändamål mindre väsent
ligt, för utrymmets skull endast i största allmänhet angifven.

I öfverensstämmelse med den naturliga gången vid växternas undersök
ning, föregås här namnet på hvarje art och slägte af beskrifningen eller dia
gnosen, då ju först, sedan den med den undersökta växten öfverensstämmande 
beskrifningen i boken igenfunnits, det till beskrifningen hörande namnet bör 
komma i fråga. De svenska namnen hafva öfverhufvudtaget utelemnats, för 
att förekomma det ej sällsynta missbruket, att, i stället för en verklig under- ! 
sökning af växten, endast med tillhjelp af det allmänt kända svenska namnet 
uppsöka dess vetenskapliga namn. En i alfabetisk ordning uppställd termino
logi torde tydliggöra betydelsen af för eleven eller nybegynnaren okända, men 
för beskrifningen nödvändiga botaniska termer och uttryckssätt. Likaledes med
delas en kort öfversigt af det för slägtenas igenfinnande använda Linné*ska 
systemet, äfvensom slutligen en för den unga botanisten sannolikt ej ovälkom
men ordbok öfver växtnamnens betydelse.

Ehuru fullkomligt medveten om olämpligheten att i en för skolor afsedd 
lärobok afvika från för tiden och orten gällande uppfattningar och föreställ- j 
ningssätt, har förf. dock ej kunnat undgå att i vissa hänseenden, särskildt 
beträffande det naturliga systemet, intaga en annan ståndpunkt. Under en fler- j 
årig lärareverksamhet har han nemligen fåfängt försökt att sjelf finna och ännu 
mindre lyckats uti att för eleverna kunna ådagalägga naturenligheten af det hos 
oss hittills följda EriesTska systemet. I pedagogiskt hänseende synes detta sy
stem ju visserligen genom sin regelbundna uppställning vara i hög grad ända
målsenligt, såsom lemnande en särdeles klar och öfverskådHg öfversigt af det 
hela, men tyvärr vilja ej växterna sjelfva foga sig i denna mer schematiska än 
naturliga klassifikation. Det har derföre varit nödvändigt att följa den natur- 
enligare och nästan öfverallt annorstädes följda De Candolle^ka uppställningeny 
dock med iakttagande af några, såsom oss synes, berättigade och för elevernas 
ståndpunkt afpassade. modifikationer. Likaledes hafva här förslagsvis några nya 
familjenamn införts, för att vinna en behöflig följdrigtighet i benämningen, i 
öfverensstämmelse med den på sednare tider alltmer följda grundsatsen att med 
tillägg af ändeisen a ceae till något typiskt eller mera kändt slägtes namn bilda 
familjenamnet. Dock hafva de äldre hos oss begagnade namnen inom parenthes 
bifogats, såväl för bevarande af sambandet med de allmänt kända benämnin
garna, som för deras räkning, hvilka ej vilja godkänna förändringen.

Att i öfrigt många bristfälligheter och ojemnheter vidlåda detta försök, 
är förf. den förste att medgifva. Bland annat hafva mången gång till slägt- 
diagnosen hörande kännetecken anförts såsom tillhörande den enda arten, en om
ständighet som ej kunnat undvikas, på grund af det knappa utrymme som för 
slägtdiagnoserna kunnat anslås. Bristande tid och i följd deraf arbetets lång
samma förlopp har vållat det öfriga.

Helsingfors den 15 Juli 1885.
M. Br.



Alfabetisk förteckning öfver de vigtigaste termerna.
Afiång, omkring 3 gånger så lång som bred, annars nästan jemnbred med största 

bredden på midten och afrundad i båda ändarna.
Afrundad,  bildande en jemn kroklinie, utan hörn eller skarpa vinklar.
Agnar,  gräsens blom- och skärmfjäll.
A x ,  en blomställning, der blommorna äro utan skaft fästade långsmed ett utdraget 

fäste. Sammansatt ax,  bestående af flere s. k. småax, hvilka äro axlikt fästade 
vid ett gemensamt axfäste.i A xel, axelorgan, den vanligen trinda eller kantiga, i mer eller mindre vertikal rigtning 
tillväxande delen af växten, rot  och stam.

A xfjä ll,  de fjällika skärm, som jemte blommorna bilda axen, t. ex. hos halfgräsen.
Axvippa, axlik vippa, vippa, hvars blomskaft äro så korta att den får utseende af ett ax.

Balja,  frukt bestående af ett enda skal eller fruktblad och öppnande sig efter medel
nerven och den fröbärande fogen, vanligen flerfröig och enrummig eller 
genom tvärväggar mellan fröen tvärdelad (ledbalja), stundom enfröig, nötlik.

B a r , saknande blad, fjäll o. s. v.
B arfröig ,  med frö utan frögömme.
B a rr,  styfva, stundom stickande, länge gröna blad, såsom hos barrträden, tall, gran o. s. v.
Barrlik,  liknande barr.
B as,  bladskifvans nedersta, vid stammen eller bladskaftet fästade del.
Basflik, bashörn, bladskifvans sidoutvidgningar vid basen.
Befruktningsdelar, blommans vigtigaste delar, se blomma.
Bikalk, bikrona, bladlika bihan g på kalkens eller kronans insida, likasom en inre kalk 

eller krona.
B irötter,  rottågor, som utgå från stammen eller dess grenar, såsom från rotstocken, 

löken, stjelkknölen, stjelken, örtrefvor o. s. v., ofta tillsammans bildande ett 
rotknippe, sammansatt rot.

Blad  kallas de vanligen platta och gröna växtdelar, som bilda en vinkel mot stammen 
och ej uppbära blommor eller knoppar. Enkelt blad, bestående af en enda, hel 
eller flikad, skifva, oskaftad eller utan led öfvergående i skaftet. Sammansatt 
blad, bestående af en eller flere medelst en led vid skaftet fästade bladskifvor 
småblad .

Bladflik, se flikar.
Bladig,  försedd med blad.
Bladknopp, knopp, hvaraf endast blad utvecklas.
Bladlik, utplattad och grön som ett blad.
Bladorgan, växtens bladartade delar: hjertblad, örtblad (blad), stipler, skärmblad, blom

blad, fruktblad, samt en del fjäll, borst  eller taggar.
Bladskaft,  den smalare, vanligen halftrinda eller kantiga del, hvarmed ett skaftadt 

blad är fästadt vid stammen. *
Bladskifva,  den bredare delen af ett blad, ofta nedtill afsmalnande till ett skaft.
Bladskott, en ung, endast blad bärande gren.
Bladslida, den nedre, stammen omfattande delen af ett omslidande blad.
Blad&närp, ett litet, helt, flikadt eller sargadt, hinnaktigt fjäll i öppningen af gräsens 

bladslida.
Bladveck, vinkeln emellan bladet och stammen.
Bladärr,  märken af outvecklade eller affallna blad.
Blom botten, den del af stammen eller blomfästet, som uppbär eller innesluter blom

mans delar.
Blom fjäll,  de två nästan motsatta fjällen hos gräsens blomma, som omsluta kronfjällen 

och befruktningsdelarna.
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Blomflock, en blom ställning, der blommorna m edelst skaft (strålar), äro fastade v id  ett 

hopträngdt eller förkortadt fäste, van ligen  i spetsen a f  stammen eller dess 
grenar, och de y ttre  blommorna utvecklas först. Enkel flock, bestående a f  en
samma blom m or i spetsen a f  strålarne. Sammansatt flock, bestående a f  flere 
enskilda e ller småflockar i spetsen a f  den allmänna flockens strålar.

Blomfoder, den yttre, van ligen  örtartade och gröna delen a f  ett dubbelt blom hy lie. 
Fribladigt, bestående a f  fria  foderblad, sambladigt, nedtill rörform igt, upptill van 
ligen  m er eller m indre flikadt, stundom helt.

Blomfäste, den del a f  stammen, som uppbär en e ller flere blommor.
Blomgyttring, en sam ling a f  tätt och oregelbundet hopgyttrade blommor.
Blomholk, en sam ling a f  skärmblad, holkfjäll, som hos blom korgen om sluter blommorna.
Blomhufyud, en blom ställning, der blommorna utan skaft äro fästade v id  ett hop

trängdt fäste, utan en dem om gifvande blom holk.
Blomhylle, det eller de bladorgan, som närm ast om gifva befruktningsdelarna, antin

gen enkelt, s. k . kalk, eller dubbelt, bestående a f  foder och krona.
Blomhölster, det eller de skärm blad, som liksom  en slida om sluta en eller flere blom 

m or före blomningen.
Blomkalk, ett blom hylle a f  nästan likartade blad. Fribladig, a f  fria  kalkblad, sam- 

bladig, nedtill rör- eller ringform ig, upptill mer eller m indre flikad, sällan hel.
Blomklase, en blom ställning, der blommorna äro på un gefär lika  långa skaft fästade 

längs med ett utdraget fäste.
Blomknippe, en blom ställning, der blommorna äro medelst skaft fästade v id  ett hop

trängdt fäste, vanligen i stammens eller grenens spets, och de inre blommorna 
utvecklas först; antingen enkelt e ller sammansatt a f  flere småknippen.

Blomknopp, knopp, h v a ra f endast blomma utvecklas.
Blomkolf, en blom ställning a f  oskaftade blom m or på ett utdraget, saftigt e ller upp- 

svälldt, fäste.
Blomkorg, en blom ställning a f  oskaftade blommor inom en blom holk på ett hop

trängdt, platt eller ku llrigt, fäste.
Blomkrans, en blom ställning a f  ensamma oskaftade blommor eller hopträngda knip

pen, h v ilka  bilda eller synas bilda en krans om kring stammen.
Blomkrona, den inre, m ycket olikartade, finare och annorlunda än grönt färgade delen 

a f  ett dubbelt blom hylle. Fribladig, bestående a f  fria  kronblad, sambladig, ned
till rör- eller ringform ig, upptill van ligen  m er e ller m indre flikad, sällan hel.

Blomma, växtens a f  axel- och bladdelar bildade fortplantningsorgan, utom befruktnings
delarna vanligen  bestående a f  det dem om gifvande hyllet.

Blomnystan, små, runda, nystan liknande blom gyttringar.
Blomqvast, en blom ställning, der blom m orna med olika långa skaft äro fästade v id  

ett utdraget fäste, hvarigenom  alla  blommor nå un gefär samma höjd.
Blomskaft, den del eller förgren in g a f  stammen, som uppbär en skaftad blomma.
Blomskärm, m indre blad eller fjä ll under eller om kring blommorna.
Blomspira, en upptill afsm alnande sam mansatt blom ställning a f  flere blomknippen 

h varaf de nedersta längst.
Blomställning, sam m anfattningen a f flere blommor på en växt, enkel, eller ock sam

mansatt a f  flere m indre blom ställningar.
Blomvippa, en sammansatt, oregelbundet förgrenad blom ställning, med parvisa eller 

knippevisa, sällan ensamma, grenar, såsom hos flere gräs.
Borst, gröfre och styfvare  hårlika bildningar a f  olika längd.
Borstlik, smal och s ty f  som svinborst.
Broskartad, hårdare och m indre böjlig  sam t van ligen  genom skinlig och a f  annan färg  

än bladen.
Bräm , den öfre, van ligen  utvidgade delen a f  det sam bladiga h yllet. Helt eller flikadt, 

regelbundet eller oregelbundet.
Brämflikar, de flikar h vari bräm et är deladt.
Brännhår, spetsiga hår, hvilka, när de afbrytas, a fg ifv a  en brännande vätska.
Bugtbräddad, försedd i kanten med grunda rundade in tryckn ingar och bugter.
Bugtflikad, grundt flikad eller inskuren, med breda rundade inskärningar och flikar.
Bugttandad, tandad, med breda rundade tänder och inskärningar.
Buske, vä x t med flerårig, vedartad, v id  basen grenad stam, utan hufvudstam .
Busklik, v id  basen grenad liksom  en buske.
Bågnervig, försedd med enkla bågböjda, i båda ändarne hopgående nerver.
Bålväxter, växter utan ty d lig t åtskilda rot, stam och blad, bestående a f  en likartad 

bål (thallus).
Bägarlik, rörform ig, uppåt vidare med upprätt bräm.
B är, frukt med allt igenom  saftigt frögöm m e eller fruktskal.
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Daggblå, försedd på ytan med ett mycket tunnt, lätt lossnande hvitblått öfverdrag. 
Delad,  med djupare inskärningar, hvilka nå till basen eller medelnerven.
D elfru k t, hälften af den vid mognaden sig delande dubbla skal- eller vingfrukten. 
D eltaform ig, deltoidisk, nästan rut- eller rhombformig, med basens sidor korta och bil

dande en trubbig vinkel.
D iklin ,  enkönad, försedd med endast ståndare ( hanblomma, hanväxtj, eller endast 

pistill (honblomma, honväxt).
D ioik ,  tvåbyggare, med han- och honblommor på olika stånd.
D isk ,  utplattad eller uppsvälld del af blomfästet eller blombotten.
Diskblom m or,  blomkorgens inre, ofta tratt- eller rörformiga, blommor.
Dubbelsågad, försedd med ånyo sågade sågtänder.

Elliptisk,  ungefär dubbelt så lång som bred, annars nästan jemnbred med största 
bredden på midten och i båda ändarne afrundad eller tvär.

Enkelgömmig, kallas en af ett enda fruktblad bildad enrummig frukt.
Enkönad, se diklin.
Enparig,  parbladig med endast två småblad.
Enrum m ig,  som vid genomskärning visar sig innehålla endast ett rum.
Enårig,  varande endast en sommar eller kortare tid.

Falsk frukt,  frukt, som, utom pistillen eller fruktämnet, består af någon annan del 
af växten, oftast fruktfästet eller foderpipen.

Falsk stenfrukt, en af det köttigt uppsvällda hyllet fast omsluten nöt.
Falska ståndare, ståndare liknande bildningar inom kronan, t. ex. hos Farnassia , kron- 

fjäll med glandelbärande strålar.
F ast,  inuti tät, ej ihålig, äfven: något styfvare än mjuk.
Felslagen, outvecklad eller helt och hållet uteblifven.
F ertil,  fruktbar, frambringande frukt med frö, äfven J fruktbärande eller, om stån

dare, försedd med knapp och pollen.
Filtliårig, hårig af tätt hopfiltade, vanligen livita eller gråa, mjuka hår.
F ingrad,  af 3, 5, 7 o. s. v. småblad handlikt sammansatt.
F ju n ,  den af antingen enkla eller fjäderlika hår bildade hårpenseln på vissa frukter 

och frön.
Fjäderlik,  grenig liksom fanet på en fjäder.
Fjädernervig,  grenigt nervig af en hufvudnerv, hvarifrån sidonerver utgå åt hvar- 

dera sidan.
F jäll,  ett torrt, vanligen hinnaktigt, icke grönt, föga utveckladt bladorgan.
S , försedd med fjäll.

, liknande fjäll.
Fjärillik,  bestående af fem olika blad: ett öfre och större, seglet, två sidostående 

mindre, vingarne, och två längs ena sidan helt och hållet eller delvis samman
hängande undre, kölen, såsom hos ärtväxternas krona.

Flasklik, sambladig i form af en liten flaska.
Flergöm m ig  kallas en af flere fruktblad bildad flerrummig frukt.
F lerrum m ig, som vid genomskärning visar sig bestå af flere rum, vanligen ordnade 

kring en axel.
Flerårig,  som fortlefver flere än två år.
Flikar,  de emellan eller på sidorna om inskärningarna framskjutande delarne af ett 

flikadt enkelt blad eller ett flikadt sambladigt hylle.
Flikad, flikig, försedd med djupare inskärningar från kanten, innefattande uttrycken 

delad, djupast flikad, klufven, mindre djupt flikad, ungefär till midten, och 
inskuren, ännu mindre djupt flikad.

Flock, se blomflock.
Flockblomstrig, med blommor i blomflock, vanligen dubbel flock.
Flocklik, liknande flock.
Flockullig, försedd med fläckvis tätt samlade mjuka, ullika hår.
F oder,  se blomfoder.
Foderblad, de fria bladen i ett fribladigt foder.
Foderbräm ,  se bräm.
Foderflikar, de flikar, hvari det sambladiga fodrets bräm är deladt.
Foderlikt  kallas det hylle, som, liksom blomfodret, är örtartadt och grönt.
Foderpip,  se pip.
F og,  sömmen hvarest två delar sammanhänga, såsom t. ex. fruktbladen.
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Fogelörtblomma, består af en delvis sambladig, rörformig krona och fem foderblad, 

hvaraf två stora, ovala och kronlika.
Fribladig,  bestående af fria, från hvarandra fullkomligt åtskilda blad.
F ru k t, den i följd af befruktningen ombildade pistillen. Äkta frukt,  bestående uteslu

tande af den ombildade pistillen, falsk frukt,  i hvars bildning äfven någon an
nan växtdel ingår.

Fruktblad, de fruktens väggar bildande bladen.
Fruktbotten,  den undre eller yttre sidan af fruktfästet eller blombotten.
F ru ktfju n ,  hår på spetsen af en frukt, vanligen skalfrukt.
F ruktfoder,  det den mognade frukten omslutande fodret.
Fruktfäste,  den del af stammen eller dess förgreningar, som uppbär frukterna. 
Fruktgöm m e,  den qvarsittande, nöten omslutande blomkalken hos Carex.
Fruktkrona,  en uppstående, skål- eller rörformig hinnkant på en skalfrukt. 
Fruktpensel, se fruktfjun.
Fruktplätt,  samling af sporgömmen hos ormbunkarna.
Fruktäm ne,  den nedersta, vigtigaste delen af pistillen, hvaraf frukten uppstår.
F rö ,  i frukten utbildade fortplantningskroppar, genom hvilkas groning nya växter upp

stå. Inom ett eller två fröskal  inneslutes, med eller utan hvite, växtäm ne  eller 
grodden (embryo), bestående af rotämne, stamknopp  och hjertblad.

Fröblåsa, en enfröig frukt med tunnt, oregelbundet uppbristande frögömme.
F röfju n ,  s e  f j u n .
F röfä ste ,  den del af frukten som uppbär fröen, antingen i midten, centralt, längs 

fruktväggarne, lateralt, sidostående, eller längs skiljeväggens kanter.
Frögöm m e, fröhus,  fruktens af fruktblad bestående yttre, fröen omslutande del. 
FrÖhölsa, enrummig kapsellik frukt, med fröen på ett särskildt fritt fäste.
F rövä xt,  växt med tydliga befruktningsdelar eller blommor, gifvande upphof åt frö. 
Fröäm ne,  ämnet till frö inom fruktämnet, sällan bart; ombildas i följd af befruktnin

gen till frö.
Fullständig, till alla sina delar fullt utvecklad, utan att någon del saknas.
F yrväldiga ståndare, sex ståndare, hvaraf fyra längre.
F årad,  med djupare på längden gående strimmor eller fåror.
Färgad,  af annan färg än grön.
F äste,  den del af stammen, hvarpå bladen, blomdelarne, frukten eller fröen sitta. 
Fästeknöl, upphöjd eller framstående fästepunkt.

Gaffellik, med två eller tre utdragna, nästan parallela grenar.
Gapande, läppformig med öppet svalg.
Glandel, en liten rund genomskinlig blåsa.
Glandelbärande, försedd med glandler, med eller utan hår.
Glandelhår, hår med glandel i spetsen, ofta klibbiga.
Glandelhåria, beklädd med glandelhår.
Glandelprickig, af glandler genomskinligt prickig eller punkterad.
Glandulös, se glandelbärande.
Glatt, utan hår, borst och dylikt.
G om ,  underläppens framför svalget uppsvällda eller hvalflika bas.
Grenskott,  en från stammens bas eller rothalsen utgående, nedliggande och bladbärande, 

stundom rotslående, sällan uppstigande och blombärande, gren.
Grenveck, vinkeln emellan stammen och grenen eller emellan två grenar.
Grodd, se frö.
Groddknopp, en knopp, som lösgör sig från växten för att bilda en ny växt.
Gropig,  med grunda m tryckningar och ojemnheter på ytan.
G rynig,  med små upphöjningar på ytan, liksom af grym
Gräs,  växt med ihålig, knutigt ledad stam (strå)  och smala, mer eller mindre jemn- 

breda blad med vanligen ensidigt klufna slidor.
Gräslik, liknande gräsens blad.
G yttrad,  tätt hopsittande.
G yttring,  se blomgyttring.
Göm m e,  se frögömme.

Halfbuske, växt med vid basen grenad, nedtill vedartad och ofta nedliggande, upp
till örtartad stam.

Ealfgräs,  växt med inuti svampaktig eller ihålig, oledad stam fsäfstjelk)  och gräslika 
blad med slutna slidor.
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H ä lft - (hjertlik, p illik  o. s. v.), till formen liknande ena hälften af ett (hjertlikt, pillikt 

o. s. v.) blad.
Hctlftnedlöpande, längs stammen nedlöpande ungefär halfvägs till närmast föregående 

blad.
H alftom fattande, med basen till en del omfattande stammen.
H alftom slidande, ofullständigt omslidande stammen.
H a n - (ax , hänge, könad o. s. v.) med endast hanblommor.
Hanblomm a, blomma egande endast ståndare.
Handdelad, handlikt delad emellan hufvudnerverna ända till basen, men fiikarna der 

tydligt sammanhängande.
Handflikad, liandklufven, handlikt flikad eller klufven emellan hufvudnerverna.
H andlik, liknande en hand med dess fingrar.
H andnervig, grenigt nervig af flere hufvudnerver, som handlikt utgå från bladets bas 

och fjädernervigt förgrena sig.
H el, med inga eller endast obetydliga inskärningar i kanten.
Helbräddad, fullkomligt utan inskärningar eller ojemnheter i kanten.
H erm a frod it, tvåkönad, försedd med både ståndare och pistill.
H in n fru kt, nötlik frukt hos gräsen, der fröet fast omslutes af frögömmet.
H innkrona, en sambladig, skål- eller rörformig, hel eller flikad hinna på spetsen af en 

skalfrukt.
H jelm , ett högt, hvälfdt hylleblad eller den hvälfda öfverläppen af ett läppformigt hylle. 
H jertblad, växtens första, ur fröet sig utvecklande, blad.
H jertlik , i den breda basen intryckt samt med afrundade bashörn och mer eller min

dre tydlig, ofta rundad, spets.
H jertlik  bas, liknande basen på ett hjertlikt blad.
H ju lform ig , hjullik, med mycket kort pip och stort, platt utbredt bräm.
H olk, holkfjäll, se blomholk.
H on - (ax , hänge, könad o. s. v.), med endast honblommor.
H onblomm a, blomma egande endast pistill.
H oningsgöm m e, organ inom blomman, som afsöndrar en söt vätska, honingsfjäll, ho- 

nm gsglandler, honingsgropar, honingsstrim m or, sporrar o. s. v.
H ufvu d , se blomhufvud.
H ufvudlik, nästan klotrund, som ett hufvud.
H ufvudnerv, en starkare, sig förgrenande nerv.
H u fvu d ro t, rot, som bildar en omedelbar förlängning af axeln,.från rothalsen nedåt.

Enkel, utan grenar, eller mer eller mindre grenig.
H ufvudstam , den tjockare delen af axeln från rothalsen uppåt, hvarifrån klenare för

greningar utgå.
H valflik , hvälfd, hög och kullrig som ett hvalf.
Hvassågad, sågad med spetsiga sågtänder.
H ybrid , form uppkommen genom korsning af två arter, d.v.s. befruktning af en arts 

pistill med en annan arts pollen.
H ylle, se blomhylle.
Hårbräddad, hårkantad, kanthårig, med hår i kanten, vanligen i bladets plan.
H årfin , hårlik, fin och böjlig som ett hår.
H årig , försedd med korta hår.
Hängande, slak och ända från basen nedböjd till nästan lodrät ställning.
H änge, en blomställning af ofullständiga, skaftade eller oskaftade, blommor på ett 

vanligen trådsmalt och slutligen affallande fäste. Hanhänge, med hanblommor, 
honhänge, med honblommor.

H ängeblom strig, med blommor i hängen.
H än gefjä ll, fjäll, som sitta vid hängeblommornas vidfästning, skärmfjäll.
H ölsa, se fröhölsa.
H ölster, se blomhölster.

Inrullad, inåt hoprullad.
Inskuren, med inskärningar i kanten, hvilka ej nå halfvägs till basen eller medelnerven. 
In tryck t, med en grund utskärning eller intryckning i spetsen.

K alk , se blomkalk.
Kalkblad, de fria bladen i en fribladig kalk.
K alk fjä ll, fjällika kalkblad.
K alkflikar, de flikar, hvari den sambladiga kalkens bräm är deladt.
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Kam delad, kamflikad, kanilik, med smala och tättsittande flikar såsom på en kam. 
Kantblom m or, de yttre blommorna i en blomställning.
K anthdrig, se hårbräddad.
Kantlagda, ställda med kanterna mot hvarandra.
Kapsel, en torrskalig, flerfröig frukt, som vid mognaden öppnar sig för att utsläppa 

fröen.
Kapsellik, torrskalig, flerfröig, oftast öppnande sig vid mognaden.
K arpeller, flere enrummiga frukter med hvar sitt stift eller märke, härstammande 

från lika många pistiller, inom samma blomma och bildande en skildgömm ig 
fru k t. N ötlika, enfröiga, affallande oöppnade, kapsellika, flerfröiga, vid mogna
den uppbristande.

K lase, se blomklase.
K laselik, liknande blomklase.
K libb ig , beklädd af en seg vätska, hvari små föremål lätt fastna.
Klibbhårig, klibbluden, klibbigt hårig eller luden, ofta glandelhårig.
K lo , den nedre, smalare delen af ett fritt hylleblad.
K locklikt kallas ett sambladigt hylle, hvars pip vidgar sig till det i kanten lindrigt 

utböjda brämet.
K lolik , hvass och bågböjd.
Klubblik, mot spetsen tjockare eller uppsvälld.
K lu fven , med inskärningar från kanten ungefär halfvägs till basen eller medelnerven. 
Klynnedelad, delad i två grenar, hvaraf hvarje ånyo i tvenne och så allt vidare. 
K längande kallas en växtdel, som är för svag att uppbära sig sjelf, och derföre fäster 

sig vid andra föremål, för att hålla sig upp (med klangen, lu ftrö tter o. s. v.). 
K länge, en trådlik ombildning af en gren eller ett bladskaft, som vrider sig kring 

ett stöd, för att fästa och uppbära växten.
Knapp, ståndarknapp, den öfre, vanligen uppsvällda, pollen eller fröm jö let innehållande 

delen af ståndaren.
Knappband, ståndarsträngens förlängning emellan ståndarknappens tvenne hälfter. 
K nippe, se blomknippe. Äfven knippe af blad, grenar, birötter, ståndare, o. s. v. 
K nippevis, två eller flere tätt hopstående i ett knippe.
K nopp, växtens förökningsorgan, bestående af outvecklade stam- och bladdelar. 
K noppfjä ll, de vanligen hårdare och fastare bladdelar, som omhölja växternas knoppar. 
Knopplök, lökformigt uppsvälld groddknopp.
K näböjd, böjd i vinkel.
K o lf , se blomkolf.
K on isk , trind och uppåt afsmalnande, kägellik.
K orallgrenig, grenig och tätt ledad, till utseendet lik en korall.
K org , se blomkorg.
K orgblom strig, med blommor i blomkorg och vanligen sammanhängande ståndarknappar. 
K ork , en mjuk och uppsvälld elastisk bark, korklik.
K orsblom strig, med korslika blommor och vanligen fyrväldiga ståndare.
K orsform ig , korslik, bestående af fyra motsatta fria blad i kors.
K orsv is, parvist motsatta blad eller grenar stående turvis i mot hvarandra vinkel- 

räta rigtningar, så att de, sedda uppifrån, synas bilda ett kors.
K o tte , ett tillhårdnadt honhänge hos al, tall, gran, lärkträd o. s. v., der blomskärmen 

eller frukbladen qvarsitta och täcka frukterna eller frö en, sålunda bildande 
en fa lsk  f r u k t

K ottebär, en rund, saftigt uppsvälld, bärlik, liten kotte.
K otte  fjä ll, de tillhårdnade fjällika blomskärmen eller fruktbladen i en kotte.
K ottelik , liknande en kotte, med hvarandra täckande skärm, såsom hos humlen. 
K ran s, grenar, blad, blommor eller blomdelar, hvilka på samma höjd ringformigt 

omgifva stammen eller dess förgreningar.
K ran svis, sittande i krans.
K ron a , se blomkrona.
Kronblad, de fria bladen i en fribladig krona.
K ronbräm , se bräm.
K ronflikar, de flikar, hvari den sambladiga kronans bräm är deladt.
K ronfjäU , de två eller tre små, nästan omärkliga fjäll, som innanföre blomfjällen 

närmast omsluta befruktningsdelarna hos gräsen.
K ron lik t kallas det hylle, som i likhet med kronan är färgadt och af finare byggnad 

än de öfriga bladen.
K ronpip , se pip.
K rusig , tätt och fint veckad i kanterna eller på ytan.
K rypand e, växande utefter marken, öfver eller under jordytan, ofta rotslående.
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K ägellik, se konisk.
K ol, de begge nedersta, vanligen sammanhängande, bladen i en fjärillik krona; äfven 

den midtersta, framstående ryggkanten på ett köladt blad eller fjäll.
K olaå, på längden upphöjd eller förtjockad längs den ena ytans medellinie eller 

hopviken i form af en köl.
K önlös, steril, utan utbildade befruktningsdelar.
K önpelare, blomdel, bestående af ståndare och pistill i förening.
K öttig a  kallas växtdelar, som äro tjockare och saftfullare än vanligt.

L ancettlik , tre gånger längre än bred och bredast på midten samt afsmalnande mot 
båda ändarne.

Led, afdelning i stammen eller fästepunkt hos småbladen, synbar genom en intryckt 
eller uppsvälld ring eller knöl.

Ledbalja, ledskida, en af skiljeväggar på tvären afdelad balja eller skida.
Liljeartad , sam- eller fribladig regelbunden kalk, fästad under eller kring frukt

ämnets bas.
Luden, besatt med tätt sittande mjuka hår.
L u ftrö tter , birötter, utskjutande från ofvan jordytan befintliga växtdelar.
Lutande, utböjd åt ena sidan.
L yr fo rm ig , parklufven eller delad, med flere par små utstående sidoflikar och mycket 

större ändflik.
Långspetsad, med småningom afsmalnande, långt utdragen spets.
L ä d er artad, tjock, torr och fast, mer eller mindre böjlig.
L äpp , ett fritt blomblad, vanligen större och annorlunda .formadt än de öfriga, eller 

ena fliken hos ett oregelbundet sambladigt hylle. Ö fre eller öfverläpp, belägen 
ofvanom, nedre eller underläpp, nedanom befruktningsdelarna.

Läppblom strig, med läppformig blomkrona och vanligen tvåväldiga ståndare.
L appform ig , delad i en öfre och en nedre flik, likasom läppar, slutna intill hvarandra 

eller frånstående.
L ök , en mycket förkortad, af stora fjäll omsluten, underjordisk stam, årligen utveck

lande blad och blommor.
LÖkbärande kallas en växtdel, som har lök eller groddknoppar.

M alva-artad, femtalig, regelbunden, nästan roslik krona, hvars kronblad nedtill sam
manhänga med hvarandra och med ståndarne.

M a tt, utan glans.
M ellanvägg, skiljevägg i en frukt.
Mjxikliårig, med mjuka, lena hår.
M jölksaft, en oklar, mjölkaktig, hvit eller gul saft.
M otsatta  kallas grenar eller blad, som utgå midt emot hvarandra på motsatta sidor 

af stammen.
M yn ning , öppningen af ett rörformigt organ, såsom foder, krona o. s. v.
M ångbyggare, polygam a, kallas växter, som hafva både en- och tvåkönade blommor.
M ångårig , se flerårig.
M ärke, den öfversta, klibbiga eller håriga, spetsen af pistillen.

Naggad, i kanten försedd med utstående, trubbiga, likformiga tänder eller uddar 
emellan hvassa inskärningar.

Naggsågad, sågad med rundade sågtänder.
Naken, utan betäckning af skärm, hylle eller frögömme.
N aketfröig , med frö utan frögömme.
Nedliggande, liggande längs marken.
Nedlöpande kallas blad eller bladskifva, som fortsättes nedåt på stammen eller blad

skaftet, som deraf blifva vingade. H ä lft  nedlöpande, endast halfvägs till närmast 
föregående blad.

N edåt parklu fven , parklufven med mot basen rigtade flikar.
Nejlikartad, regelbunden krona af fem fria blad med smala utdragna klor.
N erver, fastare och oftast på bladets undre sida upphöjda strängar, som genomlöpa 

bladet. E nkla eller ock gren iga.
N ervig, försedd med nerver.
Nervlös, utan nerver.
N jurlik , med bredden större än längden och rundade bashörn samt rundad omkrets i 

stället för spets.
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N yp m , en falsk frukt, bestående af den köttiga urnelika blombotten eller fruktfästet 

(foderpipen), på sin insida uppbärande talrika nötlika karpeller ofvanom hvar
andra.

Nålborst, stvfva, fina, lätt lossnande hår.
Nätlika kallas nerver, som äro mycket tätt förgrenade med̂  små maskor emellan sig. 
N öt, merendels enfröig frukt med hårdt frögömme, som affaller oöppnad.
N ötlik, torrskalig, enfröig, affallande oöppnad.
Nötbalja, nötskida, nötlik balja eller skida.

Odelad, se hel.
O fruktsam , steril, kallas stam, som ej framalstrar blomma, blomma som ej lemnar 

frö, ståndare utan knapp eller pollen.
O fullständigt kallas det organ, som saknar någon af sina delar.
O färgad, grön.
O jem nt (tandadt, sågadt, flikadt o. s. v.), med olika stora tänder eller flikar.
Olikkönad kallas den blomkorg, hvars blommor äro dels enkönade eller könlösa, dels 

tvåkönade.
Oljekanal, oljer and, en af flygtig olja fylld gång, som genomdrager skalet af den 

dubbla skalfrukten.
Ollon, en nöt, delvis eller helt och hållet innesluten i ett fast, skål- eller urnelikt, 

fjälligt svepe.
O m fattande kallas blad, hvilka med sin hjert- eller pillika bas antingen helt och hållet 

eller delvis (lialftom fattande) omfatta stammen.
Omslidande, med en slida omfattande stammen.
Omvridet, vridet så att den undra sidan kommer uppåt.
Om vändt hjertlik, hjertlik med spetsen nedåt och den breda urnupna basen uppåt.
Omvändt äggrund, bredare ofvanom midten, som ett upp och nedvändt ägg, med jemnt 

rundad bas och spets.
Orchis-artad, oregelbunden kalk ofvanpå fruktämnet, af sex blad, hvaraf ett ofta 

större och nedåtvändt, läppen, med eller utan sporre.
Oregelbunden, bestående af olika stora eller olikformiga delar (blad eller flikar).
Oval, dubbelt så lång som bred och bredast på midten med rundade sidor och af- 

smalnande ändar.
Oväpnad, utan taggar eller tornar.

P arasit, snyltgäst, som växer på en annan växt, hvarifrån den hemtar sin näring.
Parbladigt kallas ett sammansatt blad, hvars småblad sitta på ömse sidor om blad

skaftets förlängning, vanligen midt emot hvarandra, med eller utan uddblad 
eller klänge.

P a r flikigt, antingen pardeladt eller p a rk lu fvet, kallas ett enkelt fjädernervigt blad med 
inskärningar i hvardera halfvan nära nog midt emot hvarandra, antingen ända 
till medelnerven eller endast till bladhalfvans midt.

Pensellik, med hår samlade i spetsen såsom på en pensel.
Pergam entartad, tunn, torr och fast, men böjlig.
Perlbandslik, uppsvälld till flere närsittande knölar, liksom perlor på ett snöre.
Pillik , med två nedåt rigtade och spetsade flikar vid basen, p illik  bas.
P ip , den nedra, vanligen smalare, mer eller mindre rörformiga delen af ett sambla- 

digt hylle.
P ipig , genomdragen af ett eller flere vidare eller smalare långsträckta rum.
P istill, det af fruktäm ne, s t i f t  och m ärke bestående honliga befruktningsorganet, hvaraf 

frukten uppstår.
Punglik, säcklik t utvidgad eller fördjupad.
P yra m id for  mig, kantig och utdraget kägelformig, upptill afsmalnande.
Påslik, med säcklik, nedtill mera utvidgad fördjupning.
Päronlik, trind, mot spetsen mycket vidgad som ett päron.

vast, se blomqvast.
vastlik, jemnhögt förgrenad såsom en blomqvast.

B ak, öfverallt bibehållande samma rigtning.
Befflad, med långsåtgående fördjupningar, refflor, på ytan, grundare än fåra d , men 

djupare än strim m ig.
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R efva , örtrefva , båglikt krypande, från stammens bas utgående gren, med längre blad

lösa mellanrum rotslående och utvecklande blad och blommor.
R efv ig , stam af en refvas utseende eller försedd med refvor.
Regelbunden, bestående af lika stora eller likformiga delar (blad eller flikar.) 
R osartad , roslik, regelbunden krona af fem fria blad med korta klor.
R osett, samling af till en krans, vid rotstockens spets eller stjelkens bas, närmade blad. 
R ot, den nedåt växande blad- och knopplösa delen af axeln.
Rotblad, de blad, som sitta närmast rotstocken eller roten.
R othals, gränsen emellan stam och rot.
R otknöl, knölig, uppsvälld rot.
R otskott, bladbärande grenar, uppskjutande från underjordiska växtdelar.
R otslående kallas den växtdel, som här och der utsänder birötter.
R otstock , en underjordisk, långsträckt, oftast sned eller horizontel stam, hvarifrån år

ligen utvecklas nya stjelkar eller blad och blomstänglar.
R otäm ne, den del af grodden, hvaraf roten utvecklas.
R undad, se afrundad.
R u tform ig , nästan fyrkantig, med de fyra motsatta sidorna parvist nästan parallela 

samt båda ändarne spetsiga.
R yn kig , ojemn af långsträckta upphöjningar.
R än nform ig , kupigt hopböjd med kanterna och rundad undertill.
R örblom strig, med endast rörformiga eller nästan trattlika blommor.
R Ö rform ig, invändigt ihålig och mer eller mindre jemntjock.

S aftig , innehållande en ymnig, vattenaktig saft.
Sambladigt kallas det blomhylle, hvars nedre del bildar ett sammanhängande rör eller 

en ring, den s. k. pipen,
Sambyggare, monoik, med han- och honblommor på samma stånd.
Samgöm mig kallas en af blombottnen eller fruktfästet eller det sambladiga fodrets 

pip jemte fruktbladen bildad frukt.
Samkönad, tvåkönad, herm afrodit, med ståndare och pistill inom samma hylle.
Sam m ansatt blad, bestående af en eller flere medelst en led vid bladskaftet fästade 

och ofta hvar för sig affallande bladskifvor, småblad.
Sam m ansatt rot, bestående af flere birötter.
Sam m etshårig, sammetsluden, betäckt af täta, korta och mjuka hår.
Sargad, i spetsen ojemnt småuddig.
Seg, som låter böja och sträcka sig utan att brista.
Segel, det öfversta bladet i en fjärillik blomkrona.
Sidoknopp, knopp, som sitter på sidan af stammen.
Sidostående, fästad vid sidan af t. ex. fruktämnet, eller längs fruktens vägg; äfven de 

yttersta af i bredd stående organ.
Sidovägg, frögömmets yttre, af fruktbladen bildade, vägg.
Silkeshårig, silkesluden, betäckt af glesare eller tätare, vanligen hvitglänsande samt 

långa och lena hår.
Skal, yttre, fast omhölje.
Skalfrukt, en af det oskiljbara fodret fast omsluten nötlik frukt under kronan. Dubbel 

skalfrukt, vid mognaden delande sig i två delfrukter.
Skarp, längs ytan eller kanten försedd med skarpa ojemnheter.
Skida, tvårummig, torrskalig, kapsellik frukt, bestående af två fruktblad samt en tunn 

genomskinlig skiljevägg, längs hvars kanter fröen äro fästade. Stundom en- 
rummig och enfröig, nötskuLa, stundom genom tvärväggar delad i flere rum, 
ledskida.

Skifva , se bladskifva.
Skiftevisa , sittande vexelvis, det ena högre än det andra, i spiral kriug stammen.
Skildgöm m ig kallas en frukt, der hvarje fruktblad bildat en egen från de andra skild 

karpell eller sm åfrukt, stundom skenbart flergömmig.
Skildkönad, enkönad, diklin, med ståndare och pistill inom skilda l^llen.
Skiljeväggar, inre väggar, som dela frukten i två eller flere rum.
Skärform ig, böjd i form af en skära.
Skärm , skärmblad, se blomskärm.
S kärm fjäll, de fjällika skärm, som omfatta basen af gräsens småax.
Skrynklig, ojemnt i alla rigtningar upp- och nedböjd.
Sköldlikt kallas ett blad af rundad form med bladskaftet utgående från undre ytan.
Sköldnerviga äro de sköldlika bladen, med nerverna strålformigt utgående från blad

skaftets spets.
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Slak, som ej kan uppbära sig sjelf.
Slida, se bladslida.
Slingrande, fästande sig skruflikt kring ett stöd.
Sluten kallas en läppformig krona med tillslutna läppar.
Slät, utan alla uppstående eller insänkta ojemnheter.
Smalspetsig, hastigt afsmalnande till en ofta utdragen spets.
Sm ultron, falsk frukt, bestående af talrika torra nötlika karpeller på ett saftigt upp- 

sväldt fruktfäste.
Sm åax kallas hos gräsen de af vanligen ett par skärmfjäll och en eller flere blommor 

bestående axlika blomställningar, som tillsammans bilda ett sammansatt ax eller 
en vippa; likaledes de små ax, som hos endel halfgräs bilda ett sammansatt ax.

Småblad, de särskilda bladskifvor, som, med en led fastade vid ett gemensamt blad
skaft, bilda det sammansatta bladet.

Småbuske, se halfbuske.
Småflock, enskild flock, kallas de särskilda enkla flockar, som på spetsen af den all

männa flockens strålar bilda den sammansatta flocken.
Sm åfrukter, karpeller ställda omkring en gemensam stiftfot, skenbart bildande en 

flergömmig frukt.
Sm ånötter, vanligen fyra, af ett fyrdeladt fruktämne uppkomna, nötlika frukter, med 

ett gemensamt stift.
Småsvepe, enskildt svepe, ett eller flere kransvisa små skärmblad vid den enskilda 

flockens bas.
Småtandad, med små tänder i kanten.
Snedt, kallas ett blad med olika bladhalfvor, isynnerhet vid basen.
Snäckvriden, korkskruflikt eller snäcklikt tätt hopvriden.
Snärjande kallas en växtdel, som, väpnad med taggar, lätt fäster sig vid andra föremål.
Snärp, se bladsnärp.
Spadlik, från en smal bas plötsligt och starkt utvidgad mot den afrundade eller 

tvära spetsen.
Spets, den yttre, från stammen aflägsnade, ändan af ett blad, äfven yttersta delen 

af axeln.
Spetsad, med småningom afsmalnande utdragen spets.
Spetsig, med hvass spets.
Spindelväfshårig, betäckt af tilltryckta förgrenade och sammanhängande hår.
Spira, se blomspira.
Spiralställda, se skiftevisa.
Spjutlik, med ett par rätt utstående, smala eller triangulära flikar vid basen. Spjut

lik bas.
Spor, ett litet, af en eller flere likartade små blåsor eller celler bestående, fröet mot

svarande fortplantnings organ, utan grodd eller växtämne.
Sporgömme, sporhus, frukt inneslutande sporer i st. f. frön.
Sporre, en säck-, horn- eller trådlik, ihålig utvidgning af någon blomdel, vanligen in

nehållande en söt saft.
Sporväxt, växt utan tydliga befruktningsdelar eller blommor, fortplantande sig ge

nom sporer.
Spröt, en utdragen, styf, rak eller krökt spets.
Stam, den uppåt mot ljuset växande, blad-, fjäll- eller knoppbärande delen af axeln, 

ofvan eller under jordytan.
Stamblad, bladlikt utvidgad gren hos ormbunkarne.
Stamknopp, växtens första knopp, vid basen af hjertbladen, hvarifrån stammen utvecklas.
Stam växter, växter med mer eller mindre tydligt åtskilda rot, stam och blad.
Stenfrukt, till det yttre saftig och bärlik frukt, med frögömmets innersta lager hårdt.
Steril, se ofruktsam.
S tift, pistillens mellersta, ofta utdragna del mellan fruktämnet och märket.
S tift fo t, en förlängning af fruktfästet emellan eller öfver småfrukterna.
Stipler, blad- eller fjällika bihang vid bladets eller bladskaftets vidfästning vid stam

men, fria, sammanhängande, hela eller delade.
Stipelslida, en stipel, hvilken såsom en slida omgifver stjelken vid dess leder.
Stjelk, en vanligen enårig bladbärande örtstam.
Stjelkblad, de örtblad som sitta högre upp på stjelken än rotbladen.
Stjelkknöl, en underjordisk, sammanträngd och lörtjockad, bladlös stamdel, från hvars 

knoppar årligen nya stjelkar utvecklas.
Stjelkom fattande, se omfattande.
Stjernhårig, stjem luden, hårig eller luden af stjernlikt två- eller flerklufna hår.
Strim m ig, försedd med flna och täta längdfördjupningar eller strimmor.
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S trutform ig , hopvriden och nedtill smalare, upptill vidgad och öppen.
Strå, en ihålig, knutigt ledad, af blad omslidad örtstam.
Strålblom m or, tunglika blommor i kanten af en blomställning.
Stråle, det enskilda blom- eller blomflockskaftet i en flock.
S trållikt kallas märket, då det uti strålar utbreder sig omedelbart på fruktämnets topp. 
S trä f, sträf af små, ofta nästan omärkliga, taggar eller knölar.
S trä fh å rig , sträf af hår.
Sträfluden, betäckt af täta, längre, styfva hår.
Sträng, ståndarens nedre, vanligen smalare del, som uppbär knappen.
Strödd, här och der, utan synbar ordning.
S ty f, som ej, eller endast med svårighet, låter kröka sig.
Ståndare, det af sträng och knapp bestående hanliga befruktningsorganet, inom hvilket 

fröm jölet eller pollen bildas.
Stängel, bladlös, blombärande, örtartad stam ofvan jordytan.
Svalg, pipens öppning uti ett sambladigt hylle.
Svalg fjä ll, svalgknölar, fjäll eller knölar af olika form, som sitta i pipens öppning. 
Svepe, ett eller flere kransvisa skärmblad vid eller på blomskaftet. A llm änt och en- 

skildt eller småsvepe hos den sammansatta blomflocken. Fjäll, täckande frukt
plättarna hos ormbunkarna.

Svepekalk, det sambladiga enskilda svepet med glandellika flikar hos E uphorbia. 
Svärdlikt kallas ett blad, hvars båda halfvor ligga med sidorna mot hvarandra, så 

att det med ena kanten vänder sig mot stammen.
Sylform ig, syllik, långt utdragen och afsmalnande, ofta styf och stickande.
Sågad, sågtandad, i kanten försedd med, vanligen mot spetsen rigtade, oliksidiga uddar, 

sågtänder. Enkelsågad eller dubbelsågad, med ytterligare sågade sågtänder. 
Säfstjelk, lik strået, men inuti vanligen svampaktig och mindre tydligt ledad.
Söm, se fog.
Söndergnagad, mycket ojemnt och tätt tandad.

Tagg, ett från barken eller öfverhuden utgående spetsigt utskott af större eller min
dre hårdhet. Äfven tagglikt ombildadt blad eller stipel.

Taggig, försedd med taggar eller med tagglikt spetsade nerver.
T allriksform ig, med utdragen rörformig pip och utvidgadt platt bräm.
Tandad, i kanten försedd med utstående spetsiga liksidiga uddar eller tänder emellan 

rundade inskärningar.
Tapplik kallas en grof och nästan ogrenad hufvudrot.
Tegellagda, täckande hvarandras kanter såsom taktegel eller fjällen i en grankotte. 
Topp, yttersta delen af axeln, spets.
Toppknopp, knopp, som sitter i spetsen af stammen.
Torn, en styf och stickande, förkrympt, vedartad gren.
Tornbärande, tornig, försedd med tornar.
Trattlik, med utdragen, upptill vidgad pip och småningom vidgadt bräm.
Treeggad, med tre hvassa kanter och deremellan intryckta sidor.
T re — flerkantig, med tre — flere kanter och platta eller något kullriga sidor.
Tre — flersidiga, fåstade vid eller rigtade åt tre — flere olika sidor.
Triangellik, triangulär, trekantig, med tvär bas och jemnt afsmalnande mot spetsen. 
Trind, i genomskärningen rund utan vinklar.
Trubbig, rundad i spetsen.
T rådig, bestående af längre, jemntjocka tågor.
Träaktig, vedartad, fast och öfvervmtrande utan att vissna.
T räd , växt med trädstam , d. v. s. flerårig och vedartad, antingen ogrenad eller med 

tydlig skilnad emellan hufvudstam  och grenar.
Tuflika, tufvade, mycket hopträngda i tät samling, tufva.
Tungblom strig, med endast tunglika blommor.
Tunglikt blaa, nästan jemnbredt, mot den rundade spetsen jemnt vidgadt.
Tunglik krona, sambladig krona, hvars bräm är oregelbundet utveckladt åt endast 

en sida.
Tvåbyggare, se dioik.
Tvåeggad, platt eller obetydligt kullrig, med tunna, nästan hvassa, kanter.
Tvåkönad, se hermafrodit.
Tvåläppig, se läppformig.
Tvåsidiga, fästade vid eller rigtade åt två motsatta sidor.
Tvåväldiga ståndare, fyra ståndare, hvaraf två längre.
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Tvåårig, som första året frambringar endast blad och först året derpå utbildar blomma 

och frukt, för att sedan dö.
Tvärhuggen, tvärt afstympad i spetsen.
Tvärliggande kallas ståndarknappen, då den med sin midt är fä3tad vid strängen. 
Tänder, se tandad.
Tät, inuti fast, ej ihålig eller pipig.

Udd, en likasom tvärt påsatt spets i ändan af bladet eller dess flikar.
Uddblad, yttersta småbladet i spetsen af ett parbladigt blads skaft.
Uddspetsig, försedd med tydlig udd i spetsen.
Ull, mjuka, tätt sammanhängande hår.
Ullhårig, ullig, beklädd med ullika hår.
Uppblåst, mycket vidgadt ihålig.
Upprät, ståndarknapp, med basen fästad vid strängen, stam  eller grenar växande stän

digt i samma rigtning rätt uppåt.
Uppstigande, från nedliggande bas baglikt uppböjd.
Urnupen, djupare intryckt i spetsen.
U tspärrad, bildande rät eller ofvan till och med nästan trubbig vinkel med axeln. 
Utstående, bildande ungefär half, ända till nära rät vinkel med axeln.

Veckad, hoplagd längs efter nerverna.
Vedartad, se träaktig.
Vidjelik, lång, smal och seg, vedartad gren.
Vigglik, från smal bas mot spetsen småningom bredare och tvärt afhuggen.
Vingad, med platta utdragna blad- eller hinnaktiga kanter, liksom vingar.
Vingar, de två sidobladen i en fjärillik blomkrona, eller de utdragna kanterna i en 

vingfrukt eller ett frö.
V ingfrukt, nötlik frukt med vinglikt utdraget frögömme. D ubbel vingfrukt, delande sig 

i två delfrukter, hvardera med sin vinge.
Vinklig, med utstående trubbiga vinklar i kanten.
Violartad, viollik, oregelbunden blomkrona af två par nästan likformiga blad och ett 

udda större med sporre.
Vippa, se blomvippa.
Vågig, i kanten upp- och nedböjd.
Väpnad, försedd med taggar eller tornar.

Y tterfod er, kallas det eller de skärm, som är o fästade alldeles invid eller på fodret 
såsom ett yttre foder.

Ytterholk, skärmfjäll vid basen af blomholken, stundom bildande liksom en yttre holk.

Å d  rig, se nervig.
Å rsk o tt, den stam- eller grendel, som under året utvecklats.
Å s, en upphöi d längdkant på den dubbla skalfrukten.
Åsdälder, emellan den dubbla skalfruktens åsar liggande fördjupningar.

Ä ggform ig, till formen lik ett fogelägg.
Ä ggrund, bredast nedanom midten med jemnt rundad bas och spets.
Ändflik, den yttersta, opariga fliken af ett pardeladt blad.
Äpple, en falsk frukt, bestående, utom det vanligen flerrummiga frögömmet, af det 

fast omslutande saftiga eller mjöliga fruktfästet (foderpipen).
Ä r r , se bladärr.
Ä r r ig , försedd med bladärr.
Ärtbalja, se balja.
Ärtblom m a, se fjärillik blomma.

Öppen, se gapande.
Öronflikad, med två små, från den stora ändfiiken något afiägsnade, rundade och ut

stående flikar, öronflikar.
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Ö rt, mjuk, ej vedartad växt, hvars ofvan jordytan varande del årligen afvissnar. 
Ö rtartad, liksom örtbladen grön, bortvissnande, men af fastare byggnad än kronan. 
Örtblad, växtens egentliga, örtartade blad: rotblad och stjelkblad.
Ö rtrefva , se refva.
Ö rtstam , stam af lösare byggnad och derföre bortvissnande: stjelk, säfstjelk, strå och 

stängel.

Alfabetisk förteckning öfver de mest begagnade förkortningarna
och tecknen.

a. — allmän, 
affall. =  affallande. 
afl. — aflång.
akt. i slutet =  aktig, t. ex.

brunakt. =  brunaktig. 
back. =  backar, 
bl. =  blad. 
blad. =  bladig. 
blr == blommor, 
busk. =  buskar, 
del. =  delade, 
dubb. =  dubbelt, 
enblom. =  enblommig. 
enk. =  enkelt, 
ens. — ensamma, 
enst. =  enstaka.
f. i. slutet =  formig, t. ex. 

rörf. =  rörformig.
flerblom. =  flerblommig, 
flik. =  flikar, flikade, 
fj. =  fjäll, 
fod. =  foder, 
form. =  formiga. 
fr. =  frukt, 
fribl. =  fribladig. 
fruktg. — fruktgömme. 
fruktpl. =  fruktplätt, 
fugt. st. =  fugtiga ställen, 
följ. =  följande, 
föreg. =  föregående, 
förvild, =  förvildad.
g. =  ganska.
gl. =  glatt, glatta, 
gyttr. =  gyttrad, gyttring. 
hafstr. =  hafsstränder. 
hår. == hårig, 
häng. =  hängande, 
jemnbr. =  jemnbred. 
kant. =  kantig, 
kaps. =  kapsel, 
kl. =  klase.
kn. =  knapp, 
kort. =  kortare, 
kr. == krona, 
kronbl. =  kronblad. 
1. =  eller.

l. i slutet lik, t. ex. bladl. 
=  bladlik.

likst. =  likastora, 
lud. =  luden, 
lund. == lundar, 
lut. =  lutande.
M. =  Mellersta Finland.
m. -= mycket.
m. fl. =  med flera, 
mell. =  mellersta, 
meränd. =  merändels. 
mots. =  motsatta.
n. =  nästan, något, 
nagg. =• naggade, 
nedligg. == nedliggande. 
nedt. =  nedtill.
N. =  Norra Finland.
O. =  Östra Finland.
o. =  och. 
odl. — odlad.
odl. st. =  odlade ställen, 
olikst. =  olikastora, 
omfatt. =  omfattande, 
omkr. =  omkring, 
omv. =  omvändt. 
oregelb. =  oregelbunden, 
oskaft. == oskaftade. 
otydl. =  otydligt, 
pist. =  pistill, 
r. =  rar.
r. i slutet =  rund, t. ex. 

äggr. =  äggrund.
regelb. =  regelbunden, 
rotst. =  rotstock, 
rygg. i slutet =  ryggad, 

t. ex. högrygg. =  högryg- 
gad.

S. =  Södra Finland.
SV. =  Sydvestra Finland. 
SO. =  Sydöstra Finland.
s. =  sällan.
s. f. — som föregående, 
sambl. =  sambladig. 
sidost. =  sidostående. 
skaft. =  skaftad. 
skiftev. =  skifte visa.

skugg. st. *= skuggiga stäl
len.

slutl. =  slutligen, 
sp. =  spets, 
spets. == spetsiga, 
st. =  stam.
stg. =  stängel.
stj. =  stjelk.
str. =  strå.
stränd. =  stränder.
stund. =  stundom.
stånd. =  ståndare.
stånd.kn. =  ståndarknapp.
stånd. str. =  ståndarsträng.
såg. =  sågade.
säll. =  sällan.
tand. =  tandade.
teml. == temligen.
torr. st. =  torra ställen.
trubb. =  trubbiga.
tvåblom. == tvåblommig.
ty dl. =  tydligt.
und., undert. == undertill.
uppr. =  upprät.
uppstig. =  uppstigande.
uppt. =  upptill.
utdrag. =  utdraget.
V. — Vestra Finland, 
v. i slutet=vis t. ex. kransv.

=  kransvis. 
vanl. =  vanligen, 
var. =  varietet. 
vatt. vatten, 
viol. =  violett. 
cT =  hankönad.
$ =  honkönad.
4 =  blommar i April.
5 =  „ Maj.
6 «= „ Juni.
7 =  „ Juli.
8 =  „ Augusti.
9 == „ September.
10 =  „ Oktober.
Obs. Blomningstiden upp-

gifven enligt förhållandet 
i södra och mellersta 
Finland.

Öfriga förkortningar och beteckningar torde ej erfordra någon förklaring.
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Ståndare ensam 
2
3 .............................................
4, lika långa......................
4, hvaraf 2 längre.............
5 ......................................
6, lika långa......................
6, hvaraf 4 längre.............
7 ......................................
8 ......................................
9 ......................................

10 ............................................
11 eller 1 2 .........................
flere än 12, fastade på fodret* 
flere än 12, fästade på eget

fäste ............................
medelst strängarna i ett knippe • • • 
medelst strängarna i två knippen • • 
medelst strängarna i tre eller flere

knippen.........................................
medelst knapparna............................

Ståndare fästade på pistillen.........................
Han- och honblommor på samma stånd.............
Han- och honblommor på skilj da stånd . . . .

Endel blommor tvåkönade, andra enkönade • • • 
Växter med otydliga befruktningsdelar, utan ståndare och 

pistiller......................................................................

Klass. I. M onåndria.
n IL D iåndria.
11 III. Triändrici.
r> IV. Teträndria.
n XIV. D idyn äm ia .
n V. Pentdndria.
n VI. H exån dria .
n XV. Tetradynäm ia.
i i VII. H eptändria.
ii VIII. Octändria.
i i IX. Ennedndria.
j, X. D ecdndria .
ii XI. D odecdndria.
i i XII. Icosdndria.

i i XIII. P olyandria .
i i XVI. M onadélphia.
i i XVII. D iadélphia.

i i XVIII. PolyadélpJiia.
i i XIX. Syngenésia.

i i XX. G ynandria.

i i XXI. M onoécia.

i i XXII. D ioécia .

i i XXIII. Polygdm ia.

i i XXIV. Cryptogam ia.



Uppställning af klasser, ordningar och slägten 
enligt Linnés system, jemte hänvisning till de naturliga familjerna.

I .  M o n å u d r ia .

1 . M onogynia, 1  s t i f t ,  h e l t  e l l e r  k l u f v e t .
K ö ttig , ledad, bladlös hafstrandväxt, b lr 3 o. B axl. insänkta i 

stamspets., endast stånd, (stund. 2) synliga, 9. Sa licö rn ia, fam. 78 Chenopodidceae. 
Ledad vattenväxt, bl. i krans, ens. nakna blr i bl.-veck.,

2. Hippuris, „  43 Hippuriddeeae. 
(Bladlös kärrväxt, Eriophorum alpinum, III. 1; kafsväxt med bandi, bl., Zostera, o. små 

bladl., flytande vattenväxter, Lemna, X X I. 1.)
2 . D igynia, 2 s t i f t .

(Ogräsväxt med skiftevisa bl. ock bärl. fr.-gyttringar, Blitum, V. 2; vattenväxt med mots. 
bl., Callitriche, X X I. 1.)

3. T etragyn ia, 4 p is t i l l e r .
(Vattenväxter med trådsmala bl., Zannichellia, X X L  1.)

I I .  D i ä n d r i a .

1. M onogynia, 1 s t i f t  e l le r  m ä r k e .
* Ö rter, kapsellik frukt,

F od. 4-, s. 5-del., kr. h ju l- 1. trattl., oregelb., utan sporre,
1 1 . Verönica, fam. 67 Rhinanthäceae. 

„  2-läpp., kr. 2-läpp., öppen med sporre, bl. helbr. i
rosett, 1. P inguicula, „  7 4  Pinguiculäceae. 

„  „  „  „  sluten „  sporre, bl. findel. i
rosett, 2. U tricularia, „  „

„  2-del., „  2-blad, regelb., bl. såg., skaft., mots.,
3. C ircåea , „  42 Oenotkerdceae. 

** Ö rter, 4  fröl. smånötter, blr i krans, a f  hopträngda knip
pen, bl. mots.,

F od. 5-flik., kr. trattl., oregelb. 4-flik., blom kransar i blad
veck., 2 . Lycöpus, „  65 Lam iaceae.

„  2-läpp., „  2-läpp., Öfverläpp. hoptryckt, blom kransar
i ax, 3. Sälvia , „  „

* * *  H ö g buske, fod. 4-tand., kr. 4-flik., stånd, inneslutna,
kapsel, 2. Syrin ga, „ 7 0  Oledceae.

L ägre ,, ,, otydl. „  „  „  , stånd, ut skjut., bär,
1 . Ligustrum , „  „

(Köttig, bladlös, Salicörnia, I. 1; gräslik, Rliyncospora alba, III. 1; små blr i qvast, utan 
kronbl., skidor, Senebiera didyma o. Lepidium ruderale, XV. 1; orckisart. kalk, Cypri- 
pedium, XX. 2; flytande, bladlösa med bladl. st., Lemna, X XL 1; träd, parblad, bl., F ra 
xinus,  X X I I I .  2 . )
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2. Digynia, 2 märken.
(Gräs med hopdragen vippa, A nth oxan th um , 1. yfvig vippa, H ierochloci, III. 2; bredblad. 

örter, Clienopodium , V. 2.)
3. Tetragynia, 4 pistiller.

(Hafsväxt med tagelsmala bl., R uppia, IV. 4.)

III. Triåndria.
1. Monogynia, 1 stift, med 1 eller 3, säll. 2, märken.

* Orter med färgadt blomhylle,
Bl. mots., stjelkbl. pardel., blr små i knippen, fr. med

fjun, 1. Valeriana, fam. 57 Valerianäceae. 
„  „  , alla bl. hela, „  „  i knippen, fr. utan

fjun, 2. Valerianélla, „ „
„  knippev., smalt jemnbr., lök, blomma vanl. ens., stor,

med långa strutl. märken, 2. Crdcus, ,, 99 Iridäceae.
„  skiftev., svärdl., rotst., blr 2— 4, stora, med kron

blads! märken, 1. Iris, „ ,,
„  ,, „  lök, ,, krökta, många i ensid.

klase, med små platta märken, 3. Gladiolus, „ ,,
** Halfgräs med intet, fjäll-, hår- eller borstlikt hylle, blad- 

slidor slutna, med eller utan blad, blr i ax,
A x sammansatt af 2— 8 platta, 1— 3-blom. småax, med

2-sid. skiftev. fjäll, 1. Schoenus, „  108 Cyperdceae.
„  trinda, de nedre 3— 4 fjällen mindre än de Öfriga,

sterila, 2. Rhynchöspora, „ „
„  „  , de nedre fj. lika stora 1. större än de Öfriga,

fertila !  1— 2 sterila, 3. Scirpus, ,, ,,
,, som föreg., men efter blomn. hvitul! af de tillvä

xande kalkhåren, 4. Eriöphorum, ,, ,,
*** Gräs med Ijällikt hylle, blr i ensidigt ax, bladslidor

öppna med borstfina bl., 38. Nardus, „ 109 Arundinaceae.
(Späd ört med mots. b!, M on tia , III. 3; slak ört med kransv. bl, G alium  trifidum , IV. 1; 

kärrväxter med smala o. uppr. bl. !  bladlösa, Juncus, VI. 1; låg risaktig buske med 
barrlika bl, E m petrum , XXII. 3.)

2. Digynia, 2 märken.
Gräs med strå o. van! öppna bladslidor, blr i småax med 

fjällikt hylle,
* Småax bildande ett ledadt ax,

„  2— 4 tills., 3 — 4-blom., med 2 smala, ^3-nerv.
skärmfj. på yttre sidan, 3. Elymus, fam. 109 Arundinaceae. 

„  3  tills., enblom., tvåkön. !  sidoaxen hankön.,
2 syllika, 3-nerv. skärmij. på yttre sidan,

4. Hördeum, „ „
., ens., tvåblom., oskaft., med 2 syllika, 1-nerv.,

tvåsid. skärmfj., 2. Secåle, „ ,,
„  ,, mångblom., oskaft., med sidan mot axeln,

2 tre-flernerv., tvåsid. skärmfj., 1. Triticum, „ ,,
,, ,, mångblom., oskaft., med kanten mot

axeln, 1 skärmQ., hos toppaxet
2, 2-sidigt, platt ax, 5. Lolium, „ „

,, ,, ,, , m. kortskaft., 2 skärmfj., glest
spensligt ax, 6. Brachypödium, „ „
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** Småax i flere ensid. ax, bildande en klaselik 1. qvastl.
vippa, skärmfj. 2, olikst., 29. Pånicum, fam. 109 Arundinaceae. 

*** „  bildande en hopträngd, axlik vippa,
Axvippan jemnbred, ensidig, småax med kamlika svepen,

7. Cynosurus, „ „
,, cylindrisk, trind, allsidig, ,,

,, oval, blåaktig,

1 .

,, borstl. svepen,
30. Setåria, „

„  hela svepen,
31. Sesléria, „ ,

cylindrisk, inga svepen, skärmfj. likst., långt
kanthår, med lång borst, 26. Polypdgon, „

,, tät, oval 1. „  , inga svepen, skärmfj. likst., längs köl.
hår., kort borstspets., 33. Phlélim, „ ,

„  ,, ,, „  , inga svepen, skärmQ. likst., längs kol.
hår., bortslösa, blomfj. med borst, 32. Alopecurus, „

,, gles, aflång, inga svepen, skärmfj. olikst., stånd. 2,
37. Anthoxånthum, „

(2 0 . H olcus, 9. F estuca  ovina, 34. Phalaris, 35. D igraphis.)
**** Småax skaft., bildande tydlig, stund, hopdragen vippa,
A . Småax flerblommiga (2— flere blommor),
1. Yttre blomfj. med borst ned på ryggen (undant. Hierocliloa horealis),

a. Alla blr 2-kÖnade (undantag. Avena elatior),
Borst nedtill vridet, yttre blomfj. 2-tand. 1. klufvet, blr

merändels stora, 18. Avéna, „
,, icke 1. lindrigt vridet, hårfint, yttre blomfj. helt

1. fintand., blr mindre, 19. Åira, „
b. Blott en blomma 2-könad,

Den nedra 2-könad, borstlös, den öfra hankön., borst
bärande, 20. Hdlcus, „ ,

,, mellersta „  (2 stånd.), borstlös, 2 sidoblr han
kön. (3 stånd.), med 1. utan borst, 36. Hierochloa, „ 3

,, öfra 2-könad, med kort borst 1. borstlös, den nedra
hankön., med lång borst, 18. Avéna elåtior, „  ,

2. Yttre blomfj. merändels med borst i 1. föga nedom spetsen,
Småax ensidigt hoppgyttr. på vippans grenar, yttre

blomfj. hvassryggadt, 8. Dåctylis, „ ,
„  på utdragna skaft, yttre blomfj. trindryggadt,

spetsigt, 9. Festuca, „ ,
„  „  „  „  „  blomfj. trindryggadt,

2-flik., märken sidostående, 10. BrömU S ,  „  „
3. (Fertil blomma borstlös, sterila sidofjäll 1. hanblr med 1. utan 

borst, 37. Anthoxånthum , 36 . H ierochloa.)
4. Blomfjäll alltid borstlösa,

a. Blommor ej omgifna af långa hår,
f  Skärmfjäll längre 1. n. så långa som närmaste blomma,

Småax 1— 2-blom. med ett sterilt klubblikt blomämne,
skärmfj. af småaxets längd 1. kort., 21. Mélica, „ „

„  af minst 3 blr, alla 2-kÖn, s. den öfversta steril,
Skärmfjäll af småaxets längd, yttre blomfj. 3-tand.,

17. Triddia, „ „
„  kortare än småaxet, ,, ,, i spetsen sar-

gadt, 16. Flummia, „ „
2
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V
spets.,

7 ) 5 5

5 7 trubb.,
bl

55 5 7  5

55 5 5  5

t t  Skärmfjäll kortare än närmaste blomma,
spets., hoptryckt hvassrygg., småax gröna 1.

gul- 1. rödbrunakt., 12. Pöa, fam. 109 Arundinaceae. 
trindrygg., småax blåbruna af vanl. 3

glesa, smala blr, 15. Molmia, ,, ,,
småax jemnbr., 3— 12-blom., yttre 

blomfj. 1-, 5- 1. 7- nerv., 13. Glycéria, „  ,,
småax små äggf., 1— 2-, säll. 3-blom., 

yttre blomfj. 3- nerv., 14. Catabrösa, „ ,,
småax hjertlikt rundade, hängande,

11. Briza, „ „
(Småax mångblom., äggr. 1. n. jemnbr., på utdragna skaft, 9. F estuca , 10. B rom us.)

b. Blommor omgifna af långa hår, utom den nedersta
sterila 1. hanblomman, 22. Phragmftes, „ ,,

B. Småax enblommiga,
1. Skärmfjäll n. lika långa,

Blr borstlösa, skärmfj. vingrygg., vippa axlikt äggrund,
34. Phalaris, „ „

„  „  „  hvassrygg., „  grenig, tätblom.,
slutl. hopdragen, 35. Digråphis, „ ,,

„  „  „  trindrygg., vippa grenig, gles, yf-
vigt utbredd, 28. MHium, „ ,,

„  „  1. med fin borst, skärmij. kölade, blomfj.
hinnakt., utan hår, 25. Ag röstis, ,, ,,

,, med fin borst, blomfj. hinnakt., vid basen omgifna
af långa hår, 23. Calamagröstis, ,, „

,, „  ,, kort „  „  örtartade, utan hår, 27. Cinna, „  „
2. SkärmQäll m. olika långa, borst lång hårlik, blomfj. ört

artade, utan hår, 24. Apéra, ,, „
(21. M elica  ciliata, 14. Catabrosa a qu a tica ; ogräsväxt med breda, hela blad, Chenopodium  

polysperm um , V. 2.)
3. Trigynia, 3 stift.

Foder 2-del., qvarsitt., kr. samblad., oregelbund. 5-flik,
1. Montia, fam. 77 Montiäceae.

(Liten strand-1. vattenväxt, E latine, VIII. 4; ogräsväxt med stjernlika blr, Stellaria m e
dia, X. 3.)

4. Hexagynia, 6 stift.
(Vattenört med rundade flytande blad, H ydroch aris, XXI. 6.)

IV. Tetråndria.

1. Monogynia, 1 stift.
* Blr i blomkorg, fruktämne under kronan, bl. motsatta,

Blomfäste kullrigt, hårigt, fr. med skaft. 8-strål. borst
pensel, blomkorg platt, 1. Trichéra, fam. 55 Dipsäceae. 

„  „  fjälligt, fr. med skaft. 5-strål. borst
pensel, blomkorg platt, 2. Scabiösa, ,, ,,

,, kägellikt, hårigt, fr. med oskaft. 4 — 5-strål.
borstpensel, blomkorg halfklotf., 3. Succisa, „  „
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** Blr utan holk, fr. inom hyllet, hyllet samblad., 4-flik.,
Hylle dubb., blr i ax 1. hufvud, bl. i rosett 1. mots.,

hela, 1. Plantago, fam. 76 Flantaginaceae.
,, enkelt foderi., blr i liufvud, bl. i rosett o. skif-

tev., parblad., 2. Sanguisorba, ,, 38 Sanguisorbaceae.
,, „  „  ,, i knippen, bl. skiftev., hand-

nerv., 3. Alchemflla, „ „
,, „  kronl., ,, i klase, bl. två skifte v., hjert-

lika, 3. Majånthemum, ,, 94 Asparagdceae.
*** Blr utan holk, kr. friblad., 4-blad., blr i toppen,

1. Cörnus, ,, 31 Cornäceae. 
j ?  j j  u  5» i  b l a d v e c k e n ,

1. Evönymus, „  32 Aquifolidceae.
(Örter med kransvisa bl., Asperula, Galium , IV. 2; örter med mots. helbrädd, bl., blå

viol. blr, G entiana, V. 1; buske med grönakt. blr, R ham nus catharticus, V. 1; örter 
med motsatta sågade bl., M entha, XIV. 1; liten vattenväxt med långskaft, smala bl., 
Lim osella, XIV. 2; ört med pardel. bl., korslik kr., Cardamine hirsuta, XV. 2; liten 
vattenväxt med syllika bl., L ittorella , XXI. 4.)

2. Digynia, 2 stift, nedtill stundom sammanhängande.
Kr. sambl., trattlik, fr. dubb. skalfr. med 6-tand. bräm,

bl. krans v., 1. Sherårdia, fam. 56 B u b iä cea e.
,, ,, ,, ,, „  skalfr. utan bräm, bl.

kransv., 2. Aspérula, ,, ,,
,, ,, hjullik, ,, ,, skalfr. utan bräm, bl.

kransv., 3. Gålium, „ „
(Örter med mots. helbrädd, bl., blå-viol. blr., Gentiana, V. 1; liten nedtryckt ört med mots. 

bl. o. stipler, H erniaria , V. 2; träd med sneda bl., Ulmus, V. 2; bladlös parasit, Cuscu- 
ta, V. 2.)

3. Tetragynia, 4 pistiller eller stift.
Hafsväxter utan blomhylle, blr parvisa, fr. 4 skaft.

nötl. karp., 2. Ruppia, fam. 103 F otam ogeton äcea e. 
Vattenväxter med enkelt hylle,,, i ax 1. kolf, fr. 4 oskaft.

nötl. karp., 3. Potamogéton, „ „
Strandväxt ,, dubbelt hylle, blr i bladvecken, fr.

4 flerfröiga karp., 2. Bulliårda, ,, 44 C ra ssu ld ceae.

(Örter med mots. bl., 2»del. kronbl.. Stellaria m edia, X. 3; inskurna kronbl., Cerastium  
sem idecandrum , X. 5; hela 1. inga kronbl., Sagina, X. 5.)

V. P e n tå n d r ia .
1. Monogynia, 1 stift.
A . Örter,
I. Hylle dubbelt,

a. Krona och foder sambladiga, 
a . Fruktämne inom kronan,

1. Frukt af 4 frölika smånötter i fodrets botten, blad skiftevisa, hela, 
t  Kronans pipöppning med 5 knölar eller fjäll,
* Smånötter ofvan urholkade, med inrullad, tandad 1.

småluden kant, blr i inrull. klasar utan 
skärm, kr. hjulform. med små knöllika svalg

fjäll, 10. Omphalödes, fam. 63 Borraginaceae.



20 Y . PENTANDRIA.

** Smånötter taggiga, ej urholkade, blr i inrullade kla
sar, kr. trattl., svalgfj. små knöllika,

„  öfverallt tagg., bl. mjuklud.,* klase med skärm
nedtill, 9. Cynogldssum, fam. 

,, i kanterna ,, ,, sträfhår., klase utan 1. med
få skärm nedtill, 11. Echinospérmum, „ 

*** Smånötter ej taggiga 1. urholkade,
Blr i inrullad klase, svalgfj. långa spets., kr. bägarl.,

2. Symphytum, „
„  ,, ,, ,, korta trubb., kr. hjulform.,

n. utan pip, stånd, utskjut., 1. Borrågo, ,,
„  „  klase, svalgfj. korta trubb., kr. trattl. med

krökt pip, stånd, inneslutna, 4. Lycdpsis, ,,
,, ,, klase, svalgfj. korta trubb., kr. trattl. med

rak pip, stånd, inneslutna, 3. Anchusa, ,,
,, ,, klase, svalgfj. små knöllika, kr. trattl. 1.

tallriksf., med rak pip, stånd, inneslutna, 5. Myosötis, ,,
,, i bladveck., svalgij. korta trubb., fr.-fod. stort platt,

öfre bl. n. mots., 12. Asperiigo, „ 
tt  Kronans pipöppn. med 5 hårknippen, fod. grundt

5-flik., 7. Pulmonaria, „ 
t f t  Kronans pipöppning bar, fod. djupt 5-deladt,

Kr. regelb., stånd, inneslutna, lika höga,
6. Lithospérmum, „

,, oregelb., „  utskjutande, olika höga, 8. Echium, „
2. Frukt 3-rummig, blad skiftev., pardel., kr. regelb. med

kort pip, 1. Polemdnium, fam. 
,, ,, ,, mots., hela, kr. regelb. med

lång pip, 2. Phlox, „
3. Frukt 2-rummig kapsel eller bär, blad skiftevisa, 

Slingerväxt med pillika bl., stora vidgadt trattl. blr i
bladveck., 1. Convolvulus, „  

Upprät, kr. utdraget trattl., stånd, fria, kapsel grof-
taggig, 2. Datura, „

,, ,, trattlik, regelb., stånd, fria, kapsel oväp-
nad, 3. Nicotidna, „

,, ,, ,, oregelb., stånd, fria, kapsel oväp- •
nad, blr i bladveck., 4. Hyoscyamus, ,,

„  ,, hjullik, oregelb., stånd, fria, kapsel oväp-
nad, blr i ax 1. klase, 1. Verbascum, ,,

,, ,, hjullik, regelb., stånd, hopstående, frukt
bärlik, 1. Solånum, „

4. Frukt enrum, kapsel, bl. i rosett, knippe 1. krans 1. mots.,
Bl. i rotknippe, 3-fingr., kr. trattl., inuti hvithår., blr

i klase, 3. Menyånthes, „
,, i rosett, enkla, hela, kr. trattl. med hopdragen

63 Borragindceae.

pipoppn., 
enkla, hela, kr.

blr i flock, 7. Androsace,
trattl. med öppen pip

öppn., blr i flock, 6. Primula, 
mots. 1. kransvisa, stånd. mots. kronflik., kaps.

uppbrist. i tänder, 2. Lysimachia, 
,, säll. kransvisa, stånd. mots. kronflik., kaps.

uppbrist. på tvären, 3. Anagållis,

62 Polemonidceae.

i r

61 Convolvuldceae. 

69 Solanaceae. *

68 Verbascaceae.

69 Solanaceae.

72 Gentianaceae.

73 Primuldceae.
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B l. mots., kr. klocklik, stånd, ej mots. kronflik., in 
neslutna, stift otydligt, 1 . G entiåna, fam.

,, ,, , kr. trattlik, stånd, ej mots. kronflik, ut-
skjut., stift utdraget, 2. E rythraéa, ,, 

fl. Fruktäm ne under kronan,
K r. skållik, stånd, fria, mots. kronflik., märke helt,

4. Såm olus, „
,, klocklik, ,, ,, med fjällik  bas, märke 3-flik.,

1 . Cam pånula, „
„  regelb., djupt 5-del., stånd.-knapp, hopstående,

märke 2-flik., 2. Jasiöne, ,,
,, oregelb., 2-läpp., 5 -flik., stånd.-knapp, hopstå

ende, märke 2-flik., 1 . Lobélia, ,, 
b. K r. fribl., oregelb. med sporre, stånd.-knapp. hopstående,

Foder 5-blad., örtartadt, stånd. n. utan  strängar,
2 med bihang, 1 . V iola, ,, 1 1  Violaceae.

,, 2- ,, hinnaktigt, stånd, med strängar, p il
lika, 1. Im påtiens, ,, 20 Balsam inäceae.

(Örter med regelbundna blr, ensamma hos Parnassia; i klase hos Drosera, båda V. 4,* 
pardelade bl., Erodium; handflikade bl., Geranium pusillum, båda X VI. 1.)

II . H ylle  enkelt af ett kronlikt, klocklikt foder, bl.
m ots., 5. G laux, fam. 73 Prim uläceae.

(Liten nedtryckt ört med mots. bl. o. stipler, H erniaria; örter med skiftev. bl. utan stip- 
ler, Chenopodium; hafstrandört med köttiga, stickande bl., Salsola; träd med sneda bl., 
Ulmus; och ört med mots. bl., blr i knippen o. hopstående ståndarknappar, Cynanchum, 
alla V. 2; ört, stundom flytande, med stipelslidor och blr i ax, Polygonum amphibium, 
VIII. 3.)

B .  Yedartade växter,
*  G ren iga  uppräta buskar (undant. Lonicera Caprifolium ),

K r. sambl. oregelb., fr. bär, blr parvisa 1. i  knippe,
bl. hela, 1. L on icéra, fam. 60 Gaprifoliäceae.

,, „  n. regelb., ,, „  , b lr i klase, bl. hela,
2. Sym phoricårpus, „  „

,, fribl., regelb., „  ,, , blr i klase 1 . 1 — 3 tills.,
bl. handflik., 1. R ibes, „  46 Ribesiäceae.

„  ,, ,, „  stenfr., b lr i små knippen,
bl. helbr. 1. sågade, 1 . Rhåm nus, ,, 33 Rhamnäceae.

(Buskar med regelbund., fribl. kr., samt mots. hela bl. o. kapsellik fr., Evonymus, IV . 1; 
med mots. handflik. bl. o. bärlik fr., Viburnum; samt mots. pardel. bl. o. bärlik fr., 
Sambucus, båda V. 3.)

** K lättrande slingerväxt med handnerv. bl., blr i
flock, 1 . H édera, fam. 29 Aralidceae.

,, ,, fjädernerv. bl., b lr i  hufvud
1. krans, 1. L onicéra Caprifolium , „  60 C apri foliaceae.

,, slingerväxt med klängen, 5-fingrade
bl., blr i sammans, klasar, 1 . A m pelöpsis, ,, 28 Ampelidäceae.

(Halfbuske med öronflik. bl., blr i knippen, Solanum dulcamara, V. 1. A. 3.)
2 . D igynia, 2 s t i f t  e l l e r  m ä r k e n .
1. B lom hylle  enkelt, om slutande fruktämnet,
*  Ö rter med blad och blommor samtidigt,

N edtryckt, bl. mots., platta, med stipler, b lr i blad
vecken, 1. H erniaria, fam. 16  Paronychiäceae.

7 2  Gentianäceae.

i i

7 3  Primuläceae.

5 2  Campanuläceae.

5 3  Lobeliäceae.
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U pprat 1. nedligg., bl. skiftev., platta, utan stipler,
oväpnade, hylle örtart., 5. Chenopödium , fam. 78 Chenopodiaceae.

„  1. nedligg., bl. skiftev., platta, utan  stipler,
o väpnade, hylle slutl. tillhårdnande, 4. B éta, ,, ,,

,, 1. nedligg., bl. skiftev., platta, utan stipler,
o väpnade, hylle slutl. saftigt, 6. Blltlim , ,, ,,

,, 1. nedligg., bl. skiftev., köttiga, jem nbr.,
trubb., oväpnade, hylle örtartadt, 7. Suaéda, ,, „

Uppstigande, bl. skiftev., köttiga, jem nbr., hvassuddi-
ga, hylle färgadt, 8. S å lso la , „  „

(Stund. flyt. ört med breda bl. o. stipelslidor, Polygonum amphibium, VIII. 3; liten ört 
med mots. syllika bl., Scleranthus, X . 2; med skiftev. bl., fruktkalk 2-flik., platttryekt, 
Atriplex, XXIII. 1.)

** T räd, b lom gyttringar på bar qvist, blad sneda,
vingfr., 1 .  Ulmus, fam. 86 Ulmäceae.

2. B lom hylle dubbelt, krona sam bladig under fruktäm net,
K r. hjulform ., stånd, hopstående omkr. m ärket, bl.

mots., 1. Cynånchum , ,, 7 1  Asclepiaddceae.
,, klocklik, ,, fria, bladlös parasit, 2. C uscuta, ,, 6 1  Convolvuläceae.

(Örter med mots. bl. o. kr. trattlik, Erythraea; eller klocklik, Gentiana, båda Y. 1.)
3. K ron a  friblad. ofvan fruktäm net, blr i flock, dubbel 

skalfrukt, bl. med omslidande bas,
F lo ck  enkel, bl. handdel., fr. med tvärveck., tand.

åsar o. syll. foderflik., 27. A strån tia, fam. 30 Angelicdceae.
,, ,, hufvudl., bl. handdel., fr. kroktagg. med 

spets, foderflik., 26. S an fcu la , ii
,, sammansatt, bl. djupt delade, 

t  F ru kterna glatta,
* Med både allm änt och enskilda svepen vid  fru kt

mognaden,
Stjelkbl. 2— 3-dubb. pardel., fr. med hinnvingade

åsar, 6. L aserpitium ,
,, ,, „  fr. med upphöjda ryn kiga

ii ii

åsar, 2. Cönium , ii ii
» » » ,, » föga ty  dl. åsar, 

talr. svepebl., 13 . Peucédanum , ii ii
,, enkelt pardel., fr. med trubb. åsar, uppr. va t

tenväxt, 24. Sium , ii ii
** Med affallande allm änt, qvarsittande enskilda svepen, 

B l. pardel. med djupt in skurn a flikar, fr. platta med
låga åsar, 7. H eracléum , ii ii

,, ,, m. vigglika  inskurna flikar, fr. hoptryck
ta med vingade kantåsar, 1 1 .  Levisticum , ii ii

,, 2 —  3-dubb. pardel., fr. lindr. hoptryckta med 
vingade kantåsar, 12 . A n gélica , 

,, „  ,, , fr, ku llriga med vingade rygg- o.
kantåsar, 14 . Selm um , 

,, ,, ,, ,, rundadt hjertl. med trådlika

ii ii

ii ii

åsar, 19 . P etroselm um , ii ii
*** Med endast enskilda svepen,

Svepebl. 3, nedhängande, fr. äggr. med höga kölform.
åsar, 16 . Aethusa, ii ii
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Svepebl. ut- 1. slutl. nedböjda, fr. klotr. med låga hvassa
1. vågiga åsar, 1. Coriåndrum, fam. BO Angelicäceae.

,, ,, ,, nedböjda, fr. klotr. med låga
breda o. släta åsar, 18. Cicuta, „  ,,

,, ,, ,, nedböjda, fr. afl., uppt. bredare,
refflad af låga åsar, 17. Oenånthe, ,, ,,

,, ,, ,, nedböjda, fr. bredt afl., tvär, strimmig,
med höga trådl. åsar, 25. HelOSCiådium, „  „

,, ,,. 1. slutl. nedböjda, fr. lancettl., uppt. sma
lare, glatt, med höga kölade åsar, 3. Myrrhis, ,, ,,

,, ut- 1. slutl. nedböjda, fr. lancettl., uppt. smalare,
glatt, utan åsar, 4. Chaerophyllum, „  ,,

(Heracleum, Levisticum, Angelica, Selinum, Petroselinum, V. 2. 3. •*.)

**** pjtan både allmänt och enskilda svepen,

Rotbl. dubb. pardel. i trådsmala flik., fr. plattade med
hvassa åsar, 9. Anéthum, ,, ,,

,, ,, pardel. i trådsmala flik., fr. äggform., hög-
rygg., med låga åsar, 10. Foemcillum, „  „

„  ,, pardel. i trådsmala flik., fr. afl., högrygg.,
med trubb. åsar, 22. Cärum, ,, ,,

,, enkelt pardel. i breda flik., fr. äggf., högrygg.,
med trubb. åsar, 23. Pimpinélla, ,, ,,

,, ,, ,, i breda flik., fr. ovala, platta,
med trubb. åsar, 8. Pastinaca, ,, ,,

,, ,, ,, i breda vigglika flik., fr. n. klot
runda med trubb. åsar, 20. Äpium, ,, ,,

,, dubb. 3-del. i äggr., sneda flik., fr. afl., hög-
rygg., med trubb. åsar, 21. Aegopödium, „  „

t t  Frukterna håriga eller taggiga,

Allm. svepebl. pardelade, fr. med borsttagg. åsar,
5. Dåucus, „  „

,, ,, hela, ,, öfverallt ludna,
15. Libanötis, „  „

(Buskar med bär och handdelado blad, Bibes, V. 1.)

3. Trigynia, 3 m ä rk e n .
Buskar med pardel. bl., fr. 3-fröig, bärl. stenfr.,

1. Sambucus, fam.
„  handdel. 1. hela „  „  1-fröig, „  stenfr.,

2. Viburnum, „
Nedligg. grenig ört, bl. smala med stipler, fr. nötlik,

omsluten af fod., 2. Corrigfola, „
(Örter med skiftev. bl. och blr i utdraget ax, Chenopodium bonus Henricus, V. 2; med 

glandelhåriga bl. i rosett, Drosera, Y. 4; med skiftevisa bl. o. stipelslidor, Polygonum, 
VIII. 3; med mots. bl. o. tudel. kronbl., Stellaria media, X. 3.)

4. Tetragynia, 4 m ä rk e n .
Ört med ett stjelkbl. o. en ensam blomma med glan-

delbär. kronbl., 1. Parnassia, fam. 12 Droserdceae.
,, ,, glandelhår. bl. i rosett, blr i ensidig klase,

2. Drösera, „  „

59 Sambucdceae.

16 Paronychidceae.



24 V . PENTANDRIA. --- Y l .  HEXANDRIA.

5. Pentagynia, 5 stift.
Tufvad ört med smala, jemnbr. bl., blr i hufvud, fod.

hinnakt., 1. Arméria, fam. 75 Plumbaginaceae.
(Glandelhår. bl. i rosett, Drosera, V. 4; trådlika kransvisa bl., Spergula vernalis; ock 

mots. bl., urnupna kronbl., Cerastium, semidecandrum, båda X. 4; skiftev. 1. mots. bl. 
o. kela kronbl., Linum, XVI. 1.)

6. Polygynia, m ånga pistiller.
Liten enblommig Ört med trådlika rotbl., 4. Myosurus, fam. 1 Panunculaceae.

Y l .  H exåndria.
1. Monogynia, 1 stift.

1. Blomby lie enkelt kronlikt, liljeväxter,
* Lökväxter,

Kalk samblad., 6-flik., utan bikrona, med utböjda flik.,
fr. kapsel, 6. Hyacinthus, 

„ „ „ med klockl. 1. skållik bikrona,
fr. kapsel, 1. NarciSSUS,

,, friblad. eller otydligt samblad., fr. kapsel,
a. Fruktämne under kalk., kalk af 3 yttre större o. 3

inre kort. bl., 3. GalåntflUS, 
„ „ „ , kalk klocklik af 6 likform.

bl., 2. Leucöium,
b. ,, inom „ ,
Stånd.kn. fastade med ryggen, märke 3-kant., stg. bladlös,

4. Ornithögalum,
99 99 99 3-kant., stj. måiig- 

blad., 2. Lflium,
99 99 77 helt, flock inom hölster, 

3. Ållium,
9) 9? basen, 99 ,, med stift,

5. Gågea,
99 99 v >9 3-flik. utan stift,

1. Tulipa,
** Orter med knippev. rotknölar, kalk samblad., kapsel 

inom kalken, stg. bladlös, 7. Hemerocållis, 
*** Örter med rotst., kalk samblad., fr. bär, Örtbl. ”breda,

2. Convallåria,
„ „ „ „ „ „ bär, örtbl. fjäll

lika, smågrenar barri., 1. Asparagus, 
2. Blomhy lie enkelt foderlikt,

(Nedliggande eller flytande liten ört med mots. bl., Peplis, VI.

9? 96 Liliaceae.

99 98 Narcissaceae.

99 99

99 99

99 96 Liliaceae.

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 95 Asparagaceae.

99 99

1. 5•)
3. Blomhy lie intet 1. enkelt, grönhvitt, blr i tät kolf,

Kolf inom hvitt hölster, blad hjertl., blr utan hylle,
1. Calla, fam. 106 Calldceae. 

„ utan hölster, stj. o. bl. svärdl., blr med fjäll-
likt hylle, 2. Åcorus, „ „

4. Blomhylle enkelt af 6 bruna 1. gröna hinnkant, fjäll,
Blad inga 1. n. trinda, med klufna slidor, kaps.

mångfröig, 1. Juncus, „ 97 Juncaceae.
„ platta gräslika, vanl. håriga, med slutna slidor,

kaps. 3-fröig, 2. Luzula, „ „
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5. Blomhy lie dubbelt af foder och krona,
Tornig buske med knippev. bl. o. blr i klase, fr. bär,

1. Bérberis, fam. 4 Berberidäceae. 
Liten ört „ mots. „ o. ens. blr i bladveck.,

kronbl. lätt affall., 2. Péplis, „ 41 Lytlirdceae.
(Ört med mots. bl. o. blomklasar i bladvecken, Lysimachia thyrsiflora, V. 1; bl. upptill 

kransvist närm., blr 1—3 ens- på långa skaft, Trientalis, VII. 1; bl. skiftev. med stipel- 
slidor o. blr i ax, Polygonum lapathifolium o. persicaria, VIII. 3; bl. skiftev. 1. i ro
sett vid basen, blr korsform. i qvast, skidor i klase, stånd. n. lika höga, XV.)

2. Digynia, 2 stift.
(Träd med sneda bl., vingfrukt, Ulmus, V. 2; örter med stipelslidor och nötlik frukt, Po

lygonum, VIII. 3.)
3. Tri-Hexagynia, 3 —6 märken.

Stj. blad., bl. breda 1. smala spjutl. med stipelslid., blr
häng., krans v., hylle foderlikt, 2. Rumex, fam. 79 Polygomceae.

„ „ „ smala, halftrinda, blr uppr. med n. kronl.
kalk i 3— 6-blom. klase, 1. Scheuchzéria, „ 92 Triglochindceae.

St. bladlös, rotbl. smala, n. trådl., blr uppr. med foderl.
kalk i mångblom. klase, 2. Triglöchin, „ „

„ ,, ,, svärdl., blr uppr. med kronl. kalk
o. 3-klufvet svepe i ax, 1. Tofiéldia, „ 93 Colchicdceae.

(Örter med skiftev. bl. o. stipelslid., blr uppr., kalk kronl., Polygonum, VIII. 3.)
4. Polygynia, m ånga pistiller.

Blr i grenig spira, foder o. kr. 3-taliga, bl. i rosett,
2. Al is ma, fam. 91 Alismdceae.

(Vattenväxter med hårfint del. bl. o. hvita blr, Batrachium confervoides, XIII. 4.)

V II. H eptåndria.

1. Monogynia, 1 p istill.
Ört med uppt. kransv. närm. bl., blr 1 — 3 ens. på

långa skaft, 1. Trientalis,'fam. 73 Primulaceae. 
Träd med 7— 9-fingr. bl., blr i rika uppr. spiror,

1. Aésculus, „ 27 Aesculdceae.
(Ört med mots. bl. o. blomklasar i bladvecken, Lysimachia thyrsiflora, V. 1.)

2. Digynia, 2 stift.
(Träd med sneda blad och hufvudl. blomgyttr. på bar qvist, Ulmus, V. 2.)

V III. Octåndria.

1. Monogynia, 1 stift.
a. Hylle enkelt, kronl., trattl. med 4-del. bräm,

1. Dåphne, fam. 80 Daphneaceae.
b. Hylle dubbelt af foder och krona,
* Krona sambl., fruktämne inom kronan, slutl. kapsel, 

bl. läderartade,
Fod. längre än den djupt 4-del. kr., blr i ensidiga

klasar, 2. Calluna, „ 50 Ericdceae.
„ kortare „ „ 4-tand. kr., blr i hufvudl. floc

kar, 3. Erica, „ „
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** Kr. sambl., fruktämne under kr., slutl. bär, bl. läder- 
artade,

„ klockl., 4-flik., eller klot- 1. äggform., 4— 5-tand.,
låg buskl. st., 1. Vaccinium, fam. 51 Vacciniäceae.

„ hjulform., 4-del. med tillbakaböjda flikar, kry
pande trådlik st. 2. OxyCÖCCUS, ,, ,,

*** korsform., fruktämne under kr., långsträckt,
slutl. kapsel,
Fod. djupt 4-del. med kort bägarlik pip, frön med

mjuka fjun, 2. Epilöbium, „ 42 Oenotheräceae.
„ „ „ „ lång rörlik pip, frön utan

fjun, 1. Oenothéra, „ „
**** Kr. fribl., oregelb., foder med sporre, bl. sköldnerv.,

runda, 1. Tropaéolum, „ 22 Tropaeoldceae.
(Örter med enkelt hylle o. skiftev. bl. med stipelslidor, Polygonum dumetorum o. Con

volvulus, VIII. 3: fjallig gul ört, Monotropa, X. 1; träd med kanddel. bl., Acer, XXIII. 2.)
2. Digynia, 2 stift.

Hylle enkelt, n. kronlikt, 4-klufvet, bl. njurlika,
2. Chrysosplénium, fam. 40 Saxifragäceae. 

(Träd med sneda bl., Ulmus, V. 2; örter med stipelslidor, Polygonum, VIII. 3; små örter 
med syllika bl., Scleranthus, X. 2; träd med handdel. bl., Acer, XXIII. 2.)

3. Trigynia, 3 stift.
Blr uppr. i ax 1. i bladveck., hylle enkelt, vanl. färgadt,

bl. med stipelslid., 1. Polygonum, fam. 79 Polygonäceae. 
(Liten vattenväxt med mots. bl. o. blr i bladvecken, Elatine, VIII. 4.)

4. Tetra-Pentagynia, 4— 5 stift.
Stj. enblom., hylle enk. foderl. af 8 olikst. bl., stjelkbl.

enkla, 4— 5 i krans, 1. Paris, fam. 94 Paridäceae.
Blr i hufvud, hylle dubbelt, kr. samblad., bl. 3-delade,

stjelkbl. mots., 1. Adöxa, „ 58 Adoxdceae.
„ i bladveck., hylle vanl. dubb., kr. friblad. 1. ingen, bl.

enkla, mots. 1. kransv., 1. Elatfne, „ 17 Elatinaceae.
5. Polygynia, m ånga pistiller.

(Vattenväxter med hårfint*del. bl. o. hv. blr, Batrachium confervoides o. circinatum var. 
oligandrum, XIII, 4.)

IX . E nneåndria.

1. Trigynia, 3 stift eller märken.
Hylle foderl., blr häng., fruktämne utan stift, bl. hjertl.

med stipelslid., 3. Rhéum, fam. 79 Polygonaceae. 
(Hylle kronl., blr uppr., 3 stift, blr i ax, bl. äggr. med stipelslid., Polygonum Bistorta, 

VIII. 3.)
2. Hexagynia, 6 pistiller.

Hylle enkelt kronlikt, 6-blad., blr i flock, bl. jemnbr.,
1. B utom US, fam. 91 Alismdceae.

X . D ecåndria.

1. Monogynia, 1 stift*
* Krona sambladig, ståndarknappar med 2 hornlika 

bihang (undant. Andromeda calyculata),
Nedligg. risaktig buske, bl. breda, läderart., gröna,

fr. bär, 5. Arctoståphylos, „ 50 Ericaceae.
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Upprat låg buske, bl. smala, läderart., under h vitakt.,
fr. kapsel, 4. Andromeda, fam. 50 Ericäceae.

** Krona fribladig, ståndarknappar utan bihang,
Buske, blad smala, läderart., under brunulliga, blr i

flock, 1. Lédum, „ „
Örter, „ breda, „ , blr i klase, flock 1. en

samma, 1. Pyrola, „ 49 Pyroläceae.
Fjällig, gulaktig Ört, fod. o. kr. 4— 5-blad., blr i klase,

1. Monötropa, „ 48 Monotropdceae.
(Risakt. buskar med sambl. kr. ofvan fruktämnet, Vaccinium, VIII. 1; örter, med 3-fingr. 

bl., Oxalis; med handflik. bl., Geranium; med pardel. bl., Erodium, alla XVI. 4.)
2. Digynia, 2 stift.

* Hylle enkelt, foderl., små greniga Örter med mots.
syllika bl., 2. Sclerånthus, fam. 16 Paronychidceae. 

** Hylle dubbelt af sambladigt foder och 5-bladig krona,
Bl. i rosett 1. skiftev., kronbl. fästade på fodret, fr.

2-rummig, 1. Saxifraga, „ 40 Saxifragdceae.
„ mots., kronbl. fästade under fruktämnet, fr. 1-rummig,

Foder cylindr., 5-tand., med ytterfoder vid basen, kronbl.
med lång klo, 7. Diånthus, „ 14 Silenaceae.

„ „ „ utan ytterfoder vid basen, kronbl.
med lång klo, 6. Saponåria, „ „

„ klockl., 5-flik., utan ytterfoder vid basen, kronbl.
utan lång klo, 8. Gypsöphila, „ „

(Nedtryckt ört med mots. bl. o. stipler, Herniaria, V. 2; späd ört med njurlika bl., Chry- 
sosplenium, VIII. 2.)

3. Trigynia, 3 stift.
Fod. sambl., kr. nejlikartad, bl. mots., blr i knippen,

1. Siléne, fam. 14 Silenaceae.
„ fribl., kronbl. utan klo, 2-del. 1. klufna, bl. utan 

stipler, 2. Stellaria, ?? 15 Alsindceae.
„ „ hela, bl. med stipler, n.

trinda, 9. Spergulåria, ?? ??
?? „ „ hela, bl. utan stipler, köt

tiga, platta, 5. Haliånthus, ??
?? „ „ hela, bl. utan stipler, tun

na, platta, 4. Arenåria, ?? «
?5 „ „ hela, bl. utan stipler, tråd

smala, 6. A Is\ ne, ??
4. Pentagynia, 5 stift eller pistiller.

* En pistill med 5 stift i hvarje blomma, blad mot
satta, tunna,

f  Foder fribladigt, kronblad utan klo,
Kronbl. n. 2-del., fröhus äggrundt, bräcklig ört,

1. Malåchium, „
,, 2-klufna 1. urnupna, fröhus cylindriskt,

3. Cerastium, „
„ hela, bl. n. kransvisa, trådlika, med stipler,

8. Spérgula, „
„ » k  inga? bl. mots., syllika, utan stipler,

7. Sagma, „
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t t  Foder sambladigt, krona nejlikartad,
„ med utdragna bladl. flikar, vani, längre än

kr., 5. Agrostémma, fam. 14 Silendceae.
„ 5-tand., kronbl. hela 1. 2-klufna, fr. ofullst.

flerrum., 3. Viscåria, „ „
„ „ „ 4-klufna, fr. enrum., uppbrist. i

5 tänder, 4. Lychnis, „ »
Blr skildkönade, „ 2- „ , fr. enrum., uppbrist.

i 10 tänder, 2. Melåndrium, „ „
** 5 pistiller i hvarje blomma, bl. köttiga, 1. Sédum, „ 44 Crassuläceae.
(Liten ört med 3-fingr. bl. o. 5 blr i hufvud, Adoxa, VIII. 4; med 3-fingr. bl. o. ens. blr, 

Oxalis; med pardel. bl., Erodium; med handflik. bl., Geranium, alla tre XVI. 4.)
5. Polygynia, m ånga pistiller.

(Vattenväxter med hårfint del. bl. o. kv. blr, Batrachium confervoides o. circinatum var. 
oligandrum, XIII. 4.)

X I. Dodecåndria.
1. Monogynia, 1 stift.

Fod. bägarlikt, kr. 6-blad., blr kransv. i ax, bl.
mots. 1. kransv., 1. Lythrum, fam. 41 Lythräceae.

(Blr i klase, bl. skiftevisa, Reseda, XI. 3.)
2. Digynia, 2 stift.

Fod. kroktagg., kr. 5-blad., blr i axlik klase, bl. skif-
tev., pardel., 1. Agrimönia, „ 38 Sanguisorbdceae.

3. Tri-Tetragynia, 3— 4 märken.
Fod. 4— 6-blad., kronbl. 3— 6, smalflik., fruktämne öp

pet, blr i klase, 1. Reséda, „ 10 Reseddceae.
(Örter med mjölksaft, blr ofullständ. i flock inom små svepen, Euphorbia, XXL 1.)

X II. Icosåndria.
1. Monogynia, 1 stift.

Buske, bl. mots., hela, kr. 4-blad., fr. 4-rum. kapsel
inom fodret, 1. Philadélphus, fam. 39 Philadelphaceae.

„ 1. träd, bl. skiftev., hela, kr. 5-blad., roslik,
köttig stenfr. ofvan fodret, 1. Prunus, „ 35 Amygdalaceae.

„ „ bl. skiftev., hela, kr. 5-blad., roslik,
fr. läderart. stenfr., yngre luden,

2. Amygdalus, „ „
(Bl. flikiga, Kpplefrukt under fodret, hagtorn, Crataegus, XII. 2.)

2. Di- Tetragynia, 2— 4 stift. (Krona roslik, äpplefrukt).
Träd, bl. sågade, parflik. 1. parbl., inre fruktvägg.

mjuka, hinnakt., 2. Sdrbus, fam. 36 Sorbaceae.
Buskar, tornbärande, bl. vanl. flik., inre fruktvägg.

hårda, benartade, 4. Cratåegus, „ „
Låg buske utan tornar, bl. helbrädd., inre frukt

vägg. hårda, benartade, 5. Cotoneäster, „ „
(Örter med pardelade blad, Agrimonia, XI. 2.)

3. Pentagynia, 5 stift. (Krona roslik, äpplefrukt).
Träd L buske, bl. hvassåg., blr i klase, fr. bärlik,

inre vägg. mjuka, hinnakt., 3. Amelånchier, „ „
„ 1. buske, bl. n. helbrädd. 1. sågade, fr. stor,

inre vägg. styfva, hinnakt., 1. Pyrus, „ „
(Långtornig buske med kortflik. bl. o. röda frukter med hårdt frögomme, Crataegus coccinea, 

XII. 2.)



X II. ICOSANDRIA. —  X III. POLYANDRIA. 29

4. Polygynia, m ånga pistiller. (Krona roslik, frukt flere karpeller).
* Foder klufvet i 5 flikar,

Tagglösa Örter 1. buskar, kapselart. karp., högst
12, fria, torra, 7. Spiråea, fam. 37 Rosäceae. 

Taggiga buskar, nötlika karp., talrika, hårda, in
om nypon, 1. Rosa, „ „

,, ,, 1. tagglösa örter, nötlika karp.,
talrika, fria, stenfruktartade, 2. Rubus, ,, ,,

** Foder 8 — 10-klufvet med hvarannan flik mindre,
Bl. 3-fingr., fruktfäste saftigt (smultron), karp. utan

spröt, 3. Fragåria, „ „
,, pardel. 1. fingr., fruktfäste torrt, karp. utan spröt,

kronbl. trubb. 1. urnupna, 5. Potenti Ila, ,, „
,, 2— 3-parblad., fruktfäste torrt, karp. utan spröt,

kronbl. spets., kort. än fod. 4. Cdmarum, ,, ,,
,, par- 1. 3-del., fruktfäste torrt, karpeller med le-

dadt krokudd. spröt, 6. Géum, ,, ,,

X III . P olyan dria.
1. Monogynia, 1 stift eller märke, stundom flikadt.

a. Kronbl. 4, fod. 1-blad., kägell., affall. o. qvar-
lemn. en ring vid bas., märke 4-del.,

3. Eschschöltzia, fam. 6 Papaverdceae
b. Kronbl. 4, fod. 2-blad., lätt affallande, fr. en- 

rummig, kapsellik,
Fr. klubb- 1. urnelik med sköldlikt märke, utan

stift, hvit mjölksaft, 1. Papåver, ,, ,,
,, jemnbred, skidlik, enrummig med kort stift,

gul mjölksaft, 2. Chelidonium, „ ,,
c. Kr. o. fod. 4-blad., fr. enrum, bär, blr i klase,

bl. djupt 3-del., 1. Åctaéa, ,
d. Kr. roslik, foderbi. 3 större o. 2 mindre, nedt.

vedart. ört, smala bl., 1. Heliånthemum, ,
,, roslik, foderbi. likastora, träd, hjertl. bl.,

blr med vinglikt svepe, 1. Til ia, ,
e. Kronbl. talr., småningom öfvergående i stånd.,

fr. falsk, flerrum., med sköldl. märke, bl. rundade,
Kronbl. stora, jemte stånd, fastade omkr. frukt

fästet, fod. 4-blad., 1. Nymphåea, ,
,, små, jemte stånd, fastade på fruktfästets

bas, fod. 5-blad., 2. Nuphar, ,
f. Fod. oregelb., kronlikt, af 5 bl., hvaraf ett med spor

re, kr. af 1— 4 bl. med 1. utan sporre,
1. Delphmium,

2. Trigynia, 3 p istiller eller märken.
Fod. oregelb., kronl., af 5 bl., hvaraf ett hjelml., in

neslutande 2 hornl. kronbl., 2. Acomtum, „
,, af 5 kupiga, gröna bl., kr. regelb. 5-blad. 1.

genom stånd:s ombildn. mångblad.,
10. Paeönia, „ 1

(Ört med skiftev. bl., flik. kronbl., fruktämne ett, öppet utan stift, 
handdel., blr oregelb. med sporre, Delphinium elatum, XIII. 1.)
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Actaedceae.

Cistdceae.

Tiliaceae.

5 Nymphaedceae.

2 Delphiniaceae.

Ranunculdceae. 
Reseda, XI. 3; bl.
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3. Pentagynia, 5 pistiller.
Fod. regelb., 5-blad., kronl., kronbl. 5, likform. med

sporrar, 3. Aquilégia, fam.
4. Polygynia, m ånga pistiller.

* Hylle enkelt, kronlikt,
,, 4-blad., blr i klasar, bl. pardel., karp. nötl.,

5. Thalictrum, „
,, 6-blad., ,, ens., bl. par- 1. handdel., karp.

nötl. med fjäderborst, 7. Pulsat Nia, „
,, 5— 10-blad., blr ens., bl. handdel., karp.

nötl. utan fjäderborst, 6. Anemöne, ,,
,, 5-blad., blr ens., bl. hela, karp. kapsellika,

8. Cåltha, „

2 Delphiniäceae.

1. Ranunculäceae.

71

JJ

77
** Hylle dubbelt af foder och krona,

Fod. 3-blad., kronbl. 6— 10 med fjäll på klon, karp.
nötl. utan spröt, 3. Ficåria, „ ,,

,, 3— 5-blad., ,, 3— 7 med fjäll på klon, karp.
nötl. med kort spröt, 1. Ranunculus, „ „

,, 5-blad., kronbl. 5 utan ijäll på klon, karp.,
nötl. utan 1. med kort spröt, 2. Batråchium, ,, .,,

„ mångblad., klotrundt, kronbl. små tungl., karp.
kapsellika, 9. Tröllius, „ „

(Ört med 3-klufna bl. o. ens. blr med 3-blad., foderi, svepe, Anemone hepatica, XIII. 4. *.)

X IV . D idynåm ia.

1. Gymnospérmia, frukt a f fyra  frölika smånötter med gemensamt i spet
sen tvåk lu fvet stift m idt em ellan dem.

Örter med fyrkant, stjelk, mots. blad, blr parvisa 1. i hopträngda knippen, bil
dande kransar i de öfre bladvecken 1. ax 1. hufvud, krona samblad., oregelb., 
oftast tvåläppig,

* Kr. n. likform. 4-flik., fod. 5-tand., stånd. n. lika
långa, raka, 1. Mentha, fam. 65 Lamidceae.

** Kr. med endast en 3-klufven underläpp, fod. 5-tand.,
stånd, parallela, 21. Äjuga, „ ,,

*** Kr. tydligt 2-läppig,
a. Stånd raka, utstående, kronans Öfre läpp rak och 

platt,
Fod. 2-läpp. 5-flik., kr:s underläpp 3-flik., 5. Thymus, ,, ,,

„ regelb. 5-tand., ,, „ „ 4. Origanum, „ „
b. Stånd, hopböjda mot hvarandra, kr:s Öfverläpp 

rak o. platt, den undre 3-flik.,
Fod. 2-läpp., 5-flik., rakt, bukigt, 6. Calammtha, ,, ,,

,, ,, ,, krökt, cylindriskt,
7. Clinopödium, „ „

c. Stånd, parallela, de yttre kortare, kr:s Öfverläpp 
uppr., n. platt, den undre 3-flik., fod. regelb.
5-flik.,
Stånd.knapp. åtskiljda, kr:s underläpps mellanflik

konkav, rundad, 10. Népeta, „ ,,
,, parvist hopstående, kr:s underläpps

mellanflik platt, omv. hjertl., 11. Glechoma, ,, ,,



X IV . DIDYNAMIA. 31

d. Stånd, parallela, kr:s öfverläpp hvalflik,
1. Yttre stånd, kortare, fod. oregelb. 5-flik., kr:s

underläpps mellanflik omv. hjertl.,
12. Dracocéphalum, fam.

2. ,, „ längre, fod. 2-läpp., 5-flik., kr:s
underläpp 3-flik., den Öfre hel,

9. Prunélla, „
,, ,, längre, fod. 2-läpp., tvärhugg.,

kr:s underläpp hel, den Öfre 3-flik.,
8. Scutellåria, „

3. ,, ,, längre, fod. regelbund. 5-flik.,
Kr:s underläpp omv. hjertl. med små tandl. si-

doflik., fr:s topp platt, glatt, 17. Låmium, ,,
,, underläpp 3-flik. med n. jemnstora äggr.

flik., fr:s topp platt, glatt, 16. Galeöbdolon, „
,, underläpp 3-flik. med trubb. sidoflik. o.

omv. äggr. mellanflik, fr:s topp 
konvex, glatt, 13. Betonica,

,, ,, 3-flik. med trubb. sidoflik. o. stor
omv. hjertl. mellanflik, fr:s topp 

konvex, glatt, 19. Ballöta, ,,
,, „ 3-flik. med trubb. sidoflik. o. två

tandl. ihåliga knölar, fr:s topp kon
vex, glatt, 18. Galeopsis, ,,

,, „ 3-flik. med trubb. sidoflik., Öf
verläpp hoptryckt, fr:s topp 

• konvex, glatt, 20. Phlömis, „
e. Stånd, parall., slutl. utböjda, de yttre längre,

kr:s Öfverläpp hvalfl., den undre 3-flik. med 
trubb. sidoflik., fod. regelb. 5-flik.,

Kr:s underläpps mellanflik omv. äggr., hel 1.
urnupen, fr:s topp konvex, 
glatt, bl. hela, 14. Ståchys, ,,

,, „ mellanflik jemnbr. afl., hel, fr:s
topp platt, småluden, bl. handflik.,

15. Leonurus, „
2. Angiospérmia, frukt en- eller tvårum m ig kapsel, 

nötlik.
1. Blad. örter, kr. olikform. 5-klufven 1. n. 2-läpp., 

fr. 4-rum., 4-frÖig, slutl. 4 smånötter med ge
mens. stift i toppen o. klubbl. märke, 1. Verbéna, ,,

2. Bladiga Örter, kr. 2-läpp., fr. 2-rum. inom kronan,
* Fod. 4-tand. 1. flik., bl. helbr. 1. sågade,

a. Foder ej uppblåst,
Kr:s Öfverläpp hvalfl., hel, med uppviken kant, stånd.-

kn. inneslutna, 1. Melåmpyrum, ,,
„ „ „ klufven, liksom underläpp:s flik.,

stånd.-kn. inneslutna, hvithår., 5. Euphråsia, ,,
„ öfverläpp hel, liksom underläpp:s flik., stånd.-

kn. utskjutande, glatta, 6. Odontltes, „
„ „ hel, liksom underläppis flik., stånd.-

kn. utskjutande, hvitludna, 7. Bårtsia, ,,

65 Lamiäceae.
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sällan fyrrum m ig 1.

64 Verbenäceae.

67 Bhinanthäceae.
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b. Fod. uppblåst, plattadt, kr:s öfverläpp hjelml.,
2-tand., stånd.kn. hvitludna, 4. RhinånthllS, fam. 

** Fod. 5- eller flerflik. 1. tandadt, sali. 2-klufvet,
,, uppblåst, kr. tillsluten, Öfverläppen hjelmlik,

fr. n. klotrund, 3. Scéptrum, ,,
,, ,, kr. Öppen, Öfverläpp hjelml., fr. äggr.

med krökt spets, 2. Pedicularis, „
„ ,, vid mognaden, kr. Öppen, Öfver

läpp uppr., 2-klufven, pip utan sporre,
10. Mimulus, „

,, ej uppblåst, kr. sluten, öfverläpp uppr.,
2-klufven, pip med bukig 

sporre, 9. Antirrhinum, „
,, ,, ,, ,, sluten, öfverläpp uppr.,

2-klufven, pip med spets.
sporre, 8. Linaria, „

,, ,, ,, ,, öppen 1. sluten, n. klotrund,
Öfverläpp uppr., 2-klufven, underläpp

3-klufven, 2. Scrophulåria, „
3. StjelklÖs vattenväxt med skaft. bl. o. blr i knippe

vid roten, kr. klockl., 5-flik., 3. Limosélla, „
4. Krypande örtlik buske med mots. bl. o. parvisa 

blr på långa skaft, kr. snedt klockl. 5-flik., fr.
3-, slutl. enrum., under kr. • • • 3. Linnaéa, ,,

5. Fjällig, blekröd parasit, fod. 4-flik., kr. 2-läpp.,
fr. enrum., 1. Lathraéa, fam.

67 Rhinanthäceae.

u

ii
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ii

68 Verbascäceae.

ii

60 Capri foliaceae. 

66 OrobancMceae.

X V . T etradynåm ia.
Örter med skiftevisa blad, korsform. blr i qväst o. skidor i klase.

. Siliculösae, kort skida, (högst 3 ggr så lån g som bred.)
* Skida ledad, öfre leden 4-kant., spetsig, bl. köttiga,

oftast pardel., 21. Cakile, fam. 9 Brassicäceae. 
,, „ ,, „ stor, rundad, nedre smal,

steril, bl. köttiga, rundade, inskurna, 19. C råm be, „ „
** Skida oledad, affallande oöppnad,

,, m. bred af 2 infröiga i bredd stående rum,
bl. pardelade, små blr, 27. Senebiéra, ,, „

,, snedt äggr., spetsig, snedt 2-rum., bl. n.
lyrform. med spets, ändflik, 20. Bunias, „ „

„ klotrund, slutl. enrum., ovingad, bl. stjélk-
omfatt., sträfva, gröna, 22. Néslia, „ „

,, platt, n. tunglik, slutl. enrum., vingad, bl.,
stjelkomfatt., glatta, blågröna, 23. Isatis, ,, ,,

*** Skida oledad, öppnande sig, 2-rummig med bred 
skiljevägg (af skidans bredd),

,, med ryggnerv, oval, äggr. 1. klotr., stift
kort, bl. vinkliga 1. rundade, 32. Cochlearia, ,, „

„ med ryggnerv, päronform. med tydlig kant
o. stift, bl. pillikt stjelkomfatt.,

29. Camelina, „ „
„ „ ryggnerv, oval 1. aflång, plattad, stift

kort, bl. helbr. 1. tandade, 33. Dråba, ,, ,,

32
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Skida utan ryggnerv, ellipt. 1. aflång, plattad, stift
utdraget, bl. helbräddade, 31. Farsétia, fam. 
ryggnerv, n. cirkelr., plattad med tunn 

kant, stift utdrag., bl. helbrädd., 30. Alyssum, ,,
(Bl. mer 1. mindre pardel., skidor platta 1. trinda, ovala 

1. n. klotr., N asturtium , XV. 2.)
**** gkMa oledad, Öppnande sig, 2-rummig med smal 

skiljevägg (tvärstående),
,, platt, trekant. 1. omv. hjertl., ovingad,

med flerfroiga rum, 25. Capsélla, „
,, ,, rund 1. omv. hjertl., urnupen, vin

gad, med flerfroiga rum, 26. Thlaspi, ,,
,, ,, oval 1. rund, n. hjertl., vingad 1.

oving., med 1-fröiga rum, 24. lepidium, „
,, n. trind, oval, hel, utan stift, ovingad, 

med 4-fröiga rum, bl. syllika, 28. Subulåria, ,, 
2. Siliquösae, lång skida (vanl. mer än 3 ggr så 

lång som bred).
* Skida ledad, 1. oledad affall. oöppnad, fod. slutet,

bl. lyrform., 18. Råphanus, „
** Skida oledad, öppnande sig på längden,
a. ,, mer eller mindre tydligt 4-kantig, fod. slutet,

,, oty dl. 4-kant., n. trind, märke klufvet med
uppr. flik., bl. äggr. lancettl., 11. Hésperis, ,,

,, qvadrat. 4-kant., jemnbred, märke klufvet 
med utböjda flik., bl. lancettl.,

9. Cheirånthus, „
,, ,, 4-kant., märke helt 1. urnupet

med omärkl. stift, bl. smalt lancettl.,
8. Erysimum, „

,, ,, 4-kant., märke helt 1. urnupet med
kort stift, bl. hjertl., 7. ÄMiåria, ,,

,, plattadt 4-kant., märke helt 1. urnupet med
utdraget stift, bl. lyrform., 16. Barbaréa, ,,

b. ,, n. qvadrat. 4-kant., märke n. helt med
utdrag, stift, fod. öppet, bl. lyrform.,

2. Mélanosinåpis, „
(Skida n. 4-kant. hoptryckt, märke helt med föga utdraget stift, 

fod. halfslutet 1. öppet, Erucastrum , XV. 2. e.)
c. Skida mer eller mindre trind eller plattad, utan nerv,

,, cylindr. 1. hoptryckt, kort, n. klotr., oval 1.
bredt jemnbr., bl. parflik., 17. Nasturtium, ,,

,, platt, utdragen, smalt jemnbr., alla bl. par
del., 13. Cardamme, „

,, ,, ,, jemnbr. lancettl., ofta out
vecklad, nedre bl. stora pardel., 12. Dentaria, ,,

d. ,, lindr. hoptryckt, n. trind, med ty dl. nerv o.
långt sprötl. stift,

,, grofådrig, jemn, fod. halfslutet, Öfre bl. stjelk-
omfatt., 1. Brässica, ,,

,, trenervig, styfhårig 1. knölig, fod. vidöppet,
Öfre bl. ej stjelkomfatt., 3. Sinåpis, „

9 Brassicdceae.
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e. Skida trind eller plattad med ty dl. nerv o. kort 1. fö
ga utdraget stift,

,, platt, 2-eggad, jemnbr., med 2-rad. frön, fod.
halfslut., Öfre bl. stjelkomfatt., 15. Turritis, fam. 9 B ra ssicä cea e. 

,, något plattad, n. jemnbr., med 2-rad. frön, fod.
öppet, bl. bugttand. 1. pardel., 5. Bipiotåxis, ,, „

,, hoptryckt, jemnbr., med 1-rad. frön, fod, half
slut. 1. öppet, bl. tjocka, pardel., 4. Erucåstrum, „ „

,, hoptryckt, jemnbr., med 1-rad. frön, fod. slu
tet, bl. vanl. hela, 14. Ärabis, ,, ,,

,, trind, syllik 1. jemnbr., med 1-rad. frön, fod.
halfslut., bl. djupt pardel., 6. Sisymbrium, „ „

„ hoptryckt, jemnbr., med 1-rad. frön o. klufvet 
märke, fod. slutet, bl. grågröna, hela, 10. Matthfola, „ ,,

X V I .  M o n a d é lp liia .

1. Pentåndria, 5 ståndare med knappar (alterne
rande med 5 sterila strängar).

Sterila sträng, m. korta, stift 5 fria, fr. 10-rum.
kapsel, bl. hela, 1. Lmum, fam. 19 L inäceae.

,, ,, långa, stift förenade till spröt, fr.
5 nötl. karp., bl. parflik., 2. Erddium, „ 23 Geraniåceae.

,, ,, halflånga, stift förenade till spröt, fr.
5 nötl. karp., bl. handflik., 1. G erä n iu m  p u sillu m ,  , ,  , ,

(Kr. samblad. regelb., ståndarknappar fria, bl. mots. 1. kransv., L ysim achia vulgaris, V. 1; 
kr. fribl. oregelb. med sporre, bl. skiftev., Im patiens, V. 1; hylle enkelt, grönt, bl.'skif
tevisa, Chenopodium album, V. 2; kr. samblad. regelb., ståndarknappar hopstående kring 
märket, bl. mots., C yn an chu m ,\ . 2.)

2. Octåndria, 8 ståndare.
(Kr. oregelb., blr i klase, bl. hela, Polygala, X VII. 2.)

3. Enneåndria, 9 ståndare.
(Vattenväxt med runda flytande bl. o. skildkön. blr, H ydroch aris , XXI. 6.)

4. Decåndria, 10 ståndare.
* Kr. regelbunden, stift 5,

Stift fria, fr. 5-rum. kapsel, bl. 3-fingr., 1. Oxa! is, fam. 21 O xalidäceae.
,, förenade till spröt, fr. 5 nötl. karpeller, bl.

handflik., 1. Gerånium, ,, 23 G era n iå cea e.
** Kr. oregelb., fjärillik, stift 1, fr. balja,

Fod. 5-tand., bl. parblad., örtstam, 16. Ånthyliis, ,, 34 B ob in iä cea e .
,, djupt 5-flik., bl. 3-fingr., „ , 15. Ondnis, ,, ,,
,, 2-läpp., „ ,, , vedstam, 17. Cytisus, „ „
„ „ , „ mångfingr., ört, 18. Lupsnus, „ „

(Hyllet enkelt foderlikt, bl. mots. syllika, Scleranthus, X. 2.)
5. Polyandria, många ståndare (nedtill samman

hängande med kronan).
Fr. nötl. karp. omkr. en central axel, ytterfod. af 3

fria bl. fästade vid fod., 3. Malva, ,, 24 M a lva cea e.
,, ,, ,, omkr. en central axel, ytterfod. sambl.,

3-del., fästadt vid blomskaft., 1. Lavatéra, ,, ,,
„ ,, karp. omkr. en central axel, ytterfod. sambl.,

6 —9-del., fästadt vid blomskaft., 2. Ålthåea, J? ,,
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X V I I .  Diadélphia.
1. Hexåndria, 6 ståndare. (Kr. oregelb. af 4 blad, de

inre upptill samstående).
Kr. med en lång sporre, fr. enrum., mångfröig kapsel,

1. Corydalis, fam. 7 F u m a riä cea e.
„ ,, ,, kort „ ,, ,, enfröig rund nöt,

2. Fumåria, „ „
,, ,, två korta sporrar, starkt hoptryckt från sid.,

3. Dicéntra, „ „
2. Octåndria, 8 ståndare.

FogelÖrtblr i klase, fr. platt, 2-rummig, bl. hela,
smala, 1. Polygala, „ 8 P olyga ld ceae .

3. Decåndria, 10 ståndare, hvaraf 9 sammanhänga
och bilda en öppen slida. (Krona fjä
rillik, frukt balja, blad sammansatta).

* Blad parbladiga med uddblad,
Kronans köl spets., baljan mångfröig, ledad, låg

buske, 7. Coromlla, ,, 34 E ob in iä cea e.
,, ,, ,, ,, mångfröig, oledad, u-

tan skiljevägg, ört, 10. Oxytropis, ,, ,,
,, ,, trubb., baljan mångfröig, oledad, med

ofullst. skiljevägg längs underkant.,
ö r t ,  9 .  Astragalus, „ „

(Stånd, monadelphiska, uddbl. större än de öfi\, Anthyllis,  XVI. 4.)
** Blad parbladiga utan klänge 1. uddblad,

Fod. n. 2-läppigt 5-tand., blr på enblom. skaft,
vedstam, 8. Caragåna, „ „

,, 5-tand., blr i skaft, klase, stånd.-slidan tvär
huggen, ört, 4. Örobus, „ ,,

,, ,, ,, „ n. oskaft, klase, stånd.-slidan
snedt afsmaln., Ört, 6. Fåba, ,, ,,

*** Blad parbladiga med gr enigt klänge,
Småbi, fjädernerv., stånd.-slidan snedt afsmaln.,

5. Vicia, „ „
„ bågnerv., „ „ tvärhuggen,

3. Låthyrus, „ „
,, mindre än stiplerna, stånd.-slidan tvärhug-

gen, 2. Pfsum, „ „
**** Blad 3-fingrade eller 1-pariga med uddblad,

Blr i utdragna klasar, baljan rak, längre än fodret,
13. IVIelilötus, „

,, i hufvudlik flock, ,, ,, längre än fodret,
10. Lotus, „

,, ,, klase, ,, krökt 1. hop vriden,
längre än fodret, 12. Medicågo, ,, ,,

,, i hufvud, kr. qvarsitt., baljan rak, nötlik, kortare
än fodret, 14. Trifölium, ,, ,,

,, i fåblom. klasar, kronköl spiral vriden, balja
med mjuka skiljeväggar, 1. Phaséolus, ,, ,,

(Siånd. monadelphiska, fod. 5-flik., seg örtstam, Ononis, o. fod. 2-läpp., vedstam, Cytisus, XVL 4. 
***** p>ia(j mångfingrade.

(Stånd, monadelphiska, fod. 2-läpp., Lupinus,  X VI. 4.)
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X V I I I .  P o ly a d é lp liia .

1. Polyandria, många ståndare.
Kr. regelb. 5-blad., 3 stift, fr. 3-rummig kapsel,

1. Hypéricum, fam. 18 H y p er icä c ea e .

X I X .  S yngenésia .

Blr oskaftade i blomkorg 1. blomster, omgifna af en 
holk af kantlagda 1. tegellagda fjäll, stundom med 
foderholk vid basen, fr. skalfrukt, antingen bar i 
toppen eller med hårpensel 1. fjäll.

1. Monoclmia, alla blr i blomstret 2-könade (undant.
C en tau réa , med könlösa kantblr). 

a. Alla blr tunglika,
* Skalfr. med små fjäll, holk kantlagd med stor ytter

holk, 43. Cichorium, fam. 54 H elia n th ä cea e. 
** ,, utan hår 1. ,, ,, kantlagd med liten yt

terholk, 42. Låpsana, „ „
*** ,, med fjäderlik hårpensel 1. fjun,

Bl. i rosett, blomster ens., holk tegellagd, fjun
skaft., fäste fjälligt, 33. Hypochåeris, ,, ,,

,, „ , blomster få 1. ens., holk tegellagd,
fjun oskaftadt, fäste bart,

34. Leöntodon, „ „
Stjelk bladig, ,, få 1. ens., holk tegellagd, 

fjun oskaftadt, faste bart,
32. Scorzonéra, „ ,,

,, ,, ,, få 1. ens., holk kantlagd,
fjun skaftadt, fäste bart,

31. Tragopögon, „ „
,, ,, ,, i q vast, holk kantlagd med

ytterholk, fjun oskaftadt, fäste
bart, 35. Picris, ,, ,,

**** Skalfr. med enkelt hårlikt fjun, fruktfäste bart,
Stj. bladig 1. bl. i rosett, holk kantlagd med ytterholk,

fjun oskaft., mjukt, fr. afsmaln., 37. Crépis, ,, ,,
,, ,, 1. bl. i rosett, holk tegellagd, fjun oskaft.,

styft, fr. trinda, 36. Hieråcium, „ „
,, ,, , blomst. många, holk tegellagd, fjun oskaft.,

styft, fr. platta, 39. IVIulgédium, ,, ,,
,, ,, , blomst. många, holk tegellagd, vidgad vid

bas., fjun oskaft., ullikt, fr. platta,
38. Sönchus, „ „

,, ,, , blomst. många, holk tegellagd utan, 1. n.
kantlagd med ytterholk, fjun skaft., 40. Lactuca, ,, ,,

Bl. i rosett, blomst. ens., holk kantlagd med ytterholk,
fjun skaft., 41. Taråxacum, „ „

. Alla blr rörformiga, kantblr stundom trattlika,
Kantblr större, trattl., könlösa, holk tegellagd af hinn

kant. fj., 1. Centaurea, „ „
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** Alla blr lika, 2-könade, fruktfäste fjälligt (undant. 
E u p a tö r iu m ),

Holk n. klotrund, fjäll styfva krokudd., fjun borstl.,
6. Lappa, fam. 54 H elian th dceae. 

,, skållikt vidgad, yttre fjäll Irvassudd., inre oväpn.,
fjun hårl., 3. Carlfna, „ „

,, klot- 1. äggr., alla fjäll kvassudd., fjun kärl.,
4. Cårduus, „ „

„ „ „ „ „ kvassudd., fjun fjä-
derlikt, 5. Cirsium, „ „

,, n. cylindrisk, fjäll mjuka oväpn., inre fjun
fjäderlikt, yttre borstl.,

2. Saussurea, „ „
,, ,, ,, mjuka oväpn., fjun kår-

likt, fäste bart, 12. Eupatörium, „ „
(Blomst. hälft klotr., i qvast, bl. mycket pardel., T anacetum ;  blomst. små, i klasar, findel. 

bl., A rtem isia ] 2-kön. och honblr på skilda stånd, blomst. i tät qvast, bl. hela, smala, 
A n ten n a ria ; blomst. smala, i hufvudl. gyttr., bl. hela, smala, F U a go; blomst. stora, enst., 
bl. mots., B id en s ; blomst. smala i liten qvast, bl. parflik., Senecio vu lgaris ;  blomst. på 
bladlös, fjällig stängel, P eta sites ; och blomst. n. kägelform., medelstora, bl. med tråd
smala flikar, M a trica ria  discoidea, alla XIX. 2.)

2. Polyclmia, blr dels 2-könade, dels honblr, van
ligen de yttre. (Undant. A n ten n a ria , med 2-kö- 
nade och honblr i skilda blomster på olika stånd).

De 2-könade blommornas pistill är stundom steril.
a. Alla blommor rörlika, kolk tegellagd,

Holk kalft klotr., konblr få i kanten, 3-tandade, fr.
med kinnkr., blomst. i qvast, 7. Tanacétum, fam. 54 H elian th dceae. 

,, skålf. 1. äggr., konblr bland de 2-kön., oflik.,
fr. utan hinnkr., blomst. i klasar, 8. Artemisia, ,, ,,

,, skålf. 1. äggr., honblr i flere rader i kanten, 
trådl., fr. med fjun, blomst. i ax 1. hufvud,

9. Gnaphålium, „ „
,, skålf. 1. äggr., honblr på andra stånd än 

de 2-kön., trådl., fr. med fjun, blomst. i tät qvast,
10. Antennaria, „ „

,, smalt äggr., honblr emellan holkens inre fjäll,
trådl., inre fr. med fjun, blomst. i huf-

vud, 11. Filågo, „ „
b. Diskblr rör form., kantblr tunglika, strålblr, (undant, 

arter af B id en s , S enecio, P e ta sites , M a tr ica r ia ) ,
* Skalfr. med borst, fjäll 1. kinnkrona,

,, 2—4 borst, holk kantl. med stor bladl.
ytterholk, vanl. utan strålblr, 16. Bldens, ,, ,,

,, ,, 2—5 fjäll, kolk tegellagd med utböjda
yttre fj., stora könlösa strålblr,

15. Heliånthus, „ „
,, ,, oregelb. flik. rörform. hinnkr., holk

samblad., kantig, stora breda strålblr
med pist., 30. Tagétes, ,, „
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** Skalfr. med bar topp, fruktfästet bart,
Holk. 2-radig af lika långa fjäll, fäste n. platt,

strålblr flerrad., fr. krökta, 23. Caléndula, fam. 
,, 2-radig af lika långa fjäll, fäste koniskt,

strålblr enradiga, fr. raka, 24. Béllis, ,,
,, tegellagd af olika långa fjäll, fäste koniskt, 

bl. dubb. pardel. med trådl. flikar,
18. Matricåria, „

,, ,, af olika långa fjäll, fäste n. platt,
bl. hela 1. bredflik., 19. Chrysånthemum, „ 

*** Skalfr. med bar topp, fruktfästet fjälligt,
Holk tegellagd, platt 1. skållik, strålblr många, ut

dragna, 21. Ånthemis, „
„ ,, äggformig, strålblr få, korta o.

breda, 20. Ächilléa, ,,
,, kantlagd af n. jemnhöga fjäll, skållik med 

ytterholk, strålblr talr., n. strutl., könlösa,
29. Dahlia, „

,, 2-radig af gröna slaka fjäll, skållik med ko
niskt fäste, strålblr enrad., platta, könlösa,

22. Rudbéckia, „
**** Skalfr. med hårlikt fjun, holk tegellagd, fäste bart, 

Strålblr flerradiga, trådsmala, olika färgade än de
andra, fr. platta, 26. Erfgeron, ,,

,, enradiga, lancettl., olika färgade än de an
dra, fr. platta, 25. Aster, ,,

„ ,, få, af samma färg som de andra,
holk äggr., fr. trinda, 27. Solidago, ,, 

„ ,, talrika, af samma färg som de an
dra, holk halfklotf., fr. trinda, 28. Inula, ,, 

***** Skalfr. med hårlikt fjun, holk kantlagd af lika 
långa fjäll, fäste bart,
Holk med ytterholk, strålblr utdragna, korta 1.

inga, blomst. flere, stj. bladig, 17. Senécio, ,, 
,, utan ytterholk, strålblr korta 1. inga, blomst. 

flere med få 1. talr. honblr, stj. fjällig,
13. Petasites, „

„ utan ytterholk, strålblr utdragna flerradiga, 
blomst. ensamt, stj. fjällig, 14. Tussilägo, ,,

54 Helianthdceae.
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(Ståndarknappar endast samstående 1. löst sammanhängande, blr skaftade utan egentlig 

holk, frukt flerfröig kapsel 1. bär: stånd. 2, vattenväxt med findelta bl., Utricularia, 
II. 1: stånd. 5, kr. regelb., fr. bär, Solanum; stånd. 5, kr. regelb., fr. kapsel inom hyl
let, Gentiana; stånd. 5, kr. regelb., fr. under kr., blr i hufvudl. flock med holklikt 
svepe, Jasione; stånd. 5, kr. oregelb., sambl., blr i klase, Lobelia; stånd. 5, kr. oregelb., 
fribl., fod. 5-blad., Viola; stånd. 5, kr. oregelb., fribl., fod. 2-blad., Impatiens, alla V. 1; 
stånd. 5, kr. regelb., märke sköldlikt, bl. mots., blr i knippen, Cynanchum, V. 2; 
stånd. 4, kr. oregelb., 4 fria smånötter, Glechoma, XIV. 1; stånd. 4, kr. oregelb., fr. 
kapsel, Euphrasia, XIV. 2.)
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X X .  G y n å n d r ia .
1. Monåndria, 1 ståndare.

Hylle kronlikt, oregelb., af 6 n. fria flikar, hvaraf en, 
läppen, olik de andra, vanl. större, försedd med 
sporre och nedåt vänd; stånd, orörligt 1. med en 
led förenad med pistillen till en s. k. könpelare, 
pollenmassorna klubblika; märket vid ståndarens 
bas; fruktämnet, vridet 1. ovridet, under hyllet.

* Stjelk bladig,
Läpp stor, skoform., med dubb. sporre, blomma ens.,

15. Calypso, fam. 100 Orchidäceae. 
„  bred, 8 -delad, med enkel sporre, blr i ax, 2 

stjelkknölar,
a. Sporre lika lång 1. kortare än fruktämnet,

tjockare vid basen, 1. Orchis, ,, ,,
b. ,, n. dubbelt längre än fruktämnet,

n. trådsmal, 2. Gymnadénia, „  „
,, jemnbr., hel, sporre lång, n. trådsmal, 2 stjelk

knölar, 4. Platanthéra, „  „
,, ,, 3-tand., sporre kort, påslik, 2 stjelk

knölar, 3. Coeloglössum, „  „
,, bred, utan sporre, fruktämne ovridet, 2 stjelk

knölar, 5. Ophrys, „  „
,, ,, , skållik, utan sporre, fruktämne ovridet, bl.

vid basen, utan stjelkknölar, 7. Goodyéra, ,, „
,, smal, 2-flik., utan sporre, fruktämne ovridet, 2 bl.

på midten, utan stjelkknölar, 10. Listéra, ,, ,,
,, på midten insnörd, utan sporre, fruktämne ovridet 

på vridet skaft, utan stjelkknölar,
9. Epipåctis, „  „

,, ,, ,, insnörd, utan sporre, fruktämne vridet
utan skaft, utan stjelkknölar, 8. Cephalanthéra, ,, ,,

„  3-delad, utan sporre, fruktämne vridet utan
skaft, 1 oskaft, stjelkknöl, 6. Hermmium, „

,, uppåtvänd, kort, hel, utan sporre, fruktämne vridet 
utan skaft, 1— 3 knölar ofvan rötterna,

14. IVsalaxis, „  „
** Stjelk bladlös, fjällig,

Läpp uppåtvänd, 3-flik., med påslik sporre, rotst. ko
rallgren., 12. Epipögum, „  „

,, nedåtvänd, grundt 3-flik., n. hel, med påslik sporre,
rotst. korallgren., 13. Corallorrhfza, „ v

,, ,, 2-dik., utan sporre, rotst. med tätt
hopknipp. birötter, 11. Neöttia, ,, „

2. Diåndria, 2 ståndare.
Blr som i föreg. ordn., 5-flik., läpp stor skoformig, 

utan sporre, könpelaren emellan stånd, kronblads-
likt förlängd, 16. Cypripédium, „  „

3. Pentåndria, 5 ståndare.
(Blr regelb., knippev. i blad vecken, stånd, hopstående kring det 5 -kant., sköldlika märket, 

Cynanchum, V. 2.) i
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X X L  M onöecia.

1. Monåndria, 1 ståndare.
* Vattenväxter,

Bladl., vani, flytande, utan bl., blr i kanten utan 
hylle, 1 å 2 hanblr inom samma skärm som 
honblom., likn. en 2-kön. blomma, 1. Lem na,

Bl. 2 1. 3 kransv. närm., med stipl., blr i bladveck., 
fr. 4 karp. med fria stift, 1. Zannichéllia,

,, mots., utan stipler, blr i blad veck., fr. 4 små
nötter med 2 stift, 1 . Callftriche,

,, skiftev., bandi., blr 2-rad. på en platt kolf 
inom bladl. hölster, fr. nöt, 1. Zostéra,

** Örter med mjölksaft, skiftev. bl., vanl. 12 hanblr 
omkr. en honblomma inom svepekalk,

1. Euphorbia,
*** Barrträd, han- o. honblr i skilda hängen, hon- 

hänget slutl. kotte, 1. Pin US,
(Kärrväxt med hjertl. bl., blr i kolf inom hölster o. röda bär, Calla, VI. 1; spensliga 

klynnedelade vattenväxter med jemnbr., mots. J. n. kransv. bl., blr i bladveeken, Najas 
fragilis o. flexilis, XXII. 1.)

2. Diåndria, 2 fria ståndare.
(Bladl. flytande växter, Lem na, XXI. 1; barrträd med kottar, Pinus, XXI. 1; späd gräsl. 

växt med små blomgyttr., C arex tenella, XXI. 3; vattenväxter med smala bl. o. blr 
i täta långsträckta kolfvar, Typha, XXI. 7.)

fam. 105 L em n d cea e .

v 103 Potam ogetondceae.

v 83 Callitrichdceae.

j i 104 Z osteraceae.

j j
82 E u p h orbia cea e.

110 Abietaceae.

3. Jriåndria, 3 fria ståndare.
örter med skiftev. hela bl., små blr i gyttr. med

hinnakt. skärm, 1. Amarånthus, fam. 78 Chenopodiaceae .  
Bredbladigt gräs med hanblr i stor vippa i toppen,

honblr i tjocka ax i bladvecken, 39. Zéa, ,, 109 A ru n d in a cea e.
Gräsl. örter med slutna bladslidor, blr i ax, hon-

hylle flasklikt, 5. Carex, ,, 108 C yperdceae.
Vattenväxter, blr i skilda klotrunda ax, kalk af fjäll,

2. Spargånium, „ 107 Typhaceae.
(Gräslika växter med blr i ax och långhårigt ullikt hylle, E riophorum , III. 1; vattenväx

ter med smala bl. o. blr i täta jemnbr. kolfvar, Typha, XXI. 7.)
4. Tetråndria, 4 fria ståndare.

Vattenväxt med syllika bl., en skaft, hanblom., oskaft.
honblr vid basen, 2. Littorélla, fam. 76 Plantagindceae. 

Örter med mots. brännhår, bl., blr i axlika gyttr.,
hylle foderl., 4-deL, 1. Urtica, ,, 85 Urticaceae.

Löfträd 1. buskar, blr i skilda häng., tidigare än bl.,
honhänget slutl. kotte, 2. Alnus, ,, 88 Betulaceae.

(Vattenväxter med kransv., hårfint pardel. bl., blr i bladveck. 1. i ax, M yriophyllum , XXI. 6; 
låg harzprick. buske, M y rica , XXII. 6.)

5. Pentåndria, 5 fria ståndare.
(Örter med trådl. klängen o. handl. bl., B ryon ia , Cucumis, C itrullus, Cucurbita, XXI. 8; 

låg harzprickig buske, M yrica , XXII. 6; örter med skiftev. bl., små gyttr. blr, foderl. 
hylle, Am aranthus, XXI. 3; och A trip lex , XXIII. 1.)

6. Polyandria, fiere än 5 fria ståndare.
* Vattenväxter,

Bl. rundt hjertl., flytande, kalk dubb., 3-blad., ofvan
fruktämnet, 1 . Hydrocharis, fam. 102 H yd roch a rid d cea e.
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43 Hippuriddceae. 

84 Ceratophylläceae.

88 Betuläceae.

87 Castaneäceae.

r
bar qvist, M yrica ,

Bl. pillika 1. lancettl., flytande, kalk dubb., 3-blad., vid
fruktfästets bas, talr. karp., 3. Sagittaria, fam. 91 Älismäceae.

„ hårfint pardel., ej flyt., hylle dubb., fod. otydl., kr.
4-blad., fr. 4 smånötter, 1. iViyriophyllum,

„ „ klynnedel., ej flyt., blr inom svepe i bladveck.,
utan hylle, fr. nöt, 1. Ceratophyllum,

** Löfträd och buskar, blr o. bl. samtidiga,
Bl. sågade 1. naggade, han- och honblr i skilda hän

gen, vingfr., 1. Bétula,
„ bugtflik., hanblr i hängen, honblr 2—4, fr. ollon 

inom en hård skål, 1. QuérCUS,
*** Löfträd 1. buskar, blr på bar qvist,

Hanblr i hängen, honblr i spetsen af fjälliga knoppar,
fr. nöt inom 2-blad. svepe, 2. CöryillS, „

(Barrträd med kottar, Pinus, X XI. 1; låg harzprickig buske med blr 
X X II. 6.)

7. iYlonadélphia, ståndarsträngar sammanhängande i ett knipjDe. 
Vattenväxter med jemnbr. bl., blr i täta cylindr. kolf-

var, stånd. 3, 1. Typha, fam. 107 Typhäceae. 
Barrträd 1. buske med små fjällika, tilltryckta barr o.

äggform. bärl. kotte, ståndarkn. 3—4, 2. Thuya, „ 111 Cupressäceae.
8. Polyadélphia, ståndarsträngar fördelade på flere knippen, knappar fria

1. hopstående.
Klängande örter med handdel. bl. o. klängen mots. 

bladen, stånd.-knappar 5, bugtiga, fr. bär 1. 3—5- 
rummig gurkfrukt med saftiga skiljeväggar,

Klänge enkelt, kr. liten, stånd.knappar fria, fr. fåfröigt
bär, 1. Bryönia, fam. 45 Cucurbitäceae.

„ „ „ stor, „ „ uppt. hopstående, fr.
mångfröig gurkfr., 2. Cucumis, „ „

„ grenigt, „ stor, stånd.kn. uppt. hopstående, fr.
mångfröig gurkfr., 3. Citrullus, „ „

„ „ „ stor, stånd.kn. helt och hållet hop
stående, fr. mångfröig gurkfr., 4. Cucurbita, „ „

X X I I .  D iö e c ia .
1. Monåndria, 1 ståndare.

Vattenväxter med smala, mots. 1. kransv. bl., blr i blad
veck., med flaskl. kalk, 1. Najas, fam. 102 Najadäceae. 

(Buske med vidjelika grenar, lancettl. bl., blr i hängen, hår. frön, S alix purpurea , X XII. 2.)
2. Diåndria, 2 fria ståndare.

Träd 1. buskar med hela bl., blr i skilda hängen, fr.
kapsel med håriga frön, 2. Salix, fam. 89 Salicaceae. 

(Träd med mots. parblad, bl., blr i spira på bar qvist, F ra x in u s, X X III. 2.)
3. Triåndria, 3 fria ståndare.

Risakt. buske med barrl. bl., blr i bladveck., hylle dubb.,
3-blad., bär, 1. Empétrum, fam. 47 Empetrdceae.

(Gräsl. växter med blr i ax, långhår. ullikt hylle, E riophorum , III. 1; halfgräs med borst
lika bl., blr i ax, honhylle flaskl., Carex dioica, XXI. 3; träd 1. buske med lancettl., 
gläns, bl., blr i hängen, hår. frön, Salix triandra, X X II. 2; vattenväxt med smala kransv. 
bl., Elodea, X X II. 6; buske med syllika barr o, svartblå bärl. frukter, Juniperus , XXII. 7.)
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4. Tetråndria, 4 fria ståndare.
Tornig hafstrandsbuske med smala helbrädd, bl., blr i

bladveck., hylle enkelt, 2-del., Hippöphae, fam. 81 Eleagnaceae.
(Träd 1. buske med ovala, sågade bl., torniga, trinda grenar, blr i små knippen i bladveck., 

hylle dubb., R ham nus ca th a rticu s,V . 1; brännhårig ört med mots. sågade bl., små gröna 
blomgyttringar i vippor i blad veck., U rtica  dioica, X XI. 4; träd 1. buske med äggr. glän
sande bl., blr i hängen, S alix pentandra, X X II. 2; ört med skiftev. n. triangulära bl., blr 
i utdragna gyttringar i bladvecken, Spinacia, X X II. 5; låg buske med blr i hängen på 
bar qvist, starkt lukt. bl., M yrica , X X II. 6.)

5. Pentåndria, 5 fria ståndare.
Slingerväxt, bl. handl., stånd, uppr., fr. nötl. i kottelika

ax, harzprick., 3. Humulus, fam. 85 Urticdceae.
Uppr., bl. 5—7-fingr., stånd, häng., fr. nötl., gyttr. i

bladvecken, 2. Cannabis, „ „ „
„ „ enkla, hela, fr. nötl. med tillhårdn. kalk, i

utdragna gyttr., 3. Spinåcia, „ 78 Chenopodiaceae.
(Buske med handlika bl., blr i klase, bär, R ibes alpinum , V. 1; örter med blomkorgar o. 

sammanhängande ståndarknappar, A ntennaria  o. Petasites, X IX . 2; träd 1. buske med 
äggr. glänsande bl., blr i hängen, håriga frön, S alix  pentandra, X X II. 2; låg buske med 
blr i hängen på bar qvist, starkt luktande bl., M yrica , X X II. 6.)

6. Polyandria, flere än 5 fria ståndare.
Låg buske, blr i hängen på bar qvist, 4—8 stånd.,

stenfr. i kotte, bl. harzprick., 1. Myrica, fam. 90 Myricaceae.
Träd, blr i hängen på bar qvist, med skållikt hylle, 81.

flere stånd., fr. kapsel med hår. frön, 1. Populus, „ 89 Salicaceae.
Örter med mots. bl., hanblr i ax, kalk Örtart., 3-del.,

9 — 12 stånd., 2-fröig kapsel, 2. Mercurialis, „ 82 Euphorbiaceae.
Vattenväxt med smala tagg. bl. i rosett, kalk n.

kronl., 3-tal., 12 stånd., fr. bärlik, mångfröig,
2. Stratiötes, „ 101 Hydrocharidaceae.

„ med smala, knappt tagg. bl. i krans, kalk n. kronl.,
3-tal., 3—9 stånd., fr. bärlik, mångfröig, 3. El ödea, „ „ „

(Örter med spjut- 1. pillika bl. o. stipelslidor, foderl. hylle, fr. 3-kant. nöt, R um ex, VI. 3; 
mots. bl., sambl. fod., nejlikart. kr., Silene inflata, X. 3. o. M elandrium , X . 4; rundadt 
njurl. bl., roslika blr, bär af små stenfrukter, R ubus chamaemorus, XII. 4; vattenväxt 
med rundadt njurl., flytande bl., hylle dubb., 3-blad., ofvan fruktämnet, H ydrocharis, X X I, 6; 
träd 1. buske med äggr. glänsande bl., blr i hängen, håriga frön, S alix  pen tand ra , 
X X II. 2 ; träd med handl. bl., dubb. vingfr., A cer, X X III. 2.)

7. Monadélphia, ståndarsträngar sammanhängande till sköldlika fjäll, ord
nade i kottelika hängen.

Buske 1. lågt träd med syllika barr, tre i krans, fr.
bärlik, 3-frÖig, 1. Juniperus, fam. 111 Cupressdceae.

„ „ „ „ platta barr i två rader, fr. bär
lik, 1-fröig, 1. Tax us, „ 112 Taxaceae.

8. Syngenésia, ståndarknappar sammanhängande, blr i korg.
(Blomkorgar på smalbladig stjelk, A n ten n a ria ; blomkorgar på bladlös stjelk, P etasites,

båda X IX . 2.)

X X I I I .  P o ly g å m ia
1. Monöecia, enkönade och tvåkönade blr på samma stånd.

Örter med smala 1. triangulära bl., gyttrade blr, hylle
foderl., 2- 1. 5-del., 2. Åtriplex, fam. 78 Chenopodiaceae.

(Vattenväxt med hela bl. i krans, H ippuris, I. 1; gräs: H ordeum , H olcus, H ierochloa, 
A vena elatior, Phragm ites, III. 2; ört med gläns, handklufna bl. o. dubb. blomflock, 
Sanicula, V. 2; bladlös växt med barrl. knippev. grenar, Asparagus, VI. 1; kärrväxt
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med hjertl. bl., blr i kolf, Calla, VI. 1; blr i korg, Tanacetum  och följande i XIX. 2; 
vattenväxt med mots. hela bl., Callitriche, X XI. 1; med kransv., fint pardel. bl., M y -  
riophyllum  verticillatum , X XI. 6; krypande buske med barri, bl., Em petrum , X X II. 3; 
träd med parblad, b l.,F r a x in u s ; med handl. bl., A cer, båda X XIII. 2.)

2. Dioécia, enkönade och tvåkönade blr på skilda stånd.
Träd med parbladiga bl., blr utan hylle på bar q vist,

stånd. 2, fr. vingfr., 3. Fråxinus, fam. 70 Oledceae.
„ „ handflik. 1. n. hela bl., blr med dubb. hylle,
samtid, med bl., stånd. 8, fr. dubb. vingfr., 1. Acer, „ 26 Acerdceae.

(Låg risaktig buske med barrlika bl., E m petrum , X X II. 3; vattenväxt med smala kransv. 
bl., 3— 9 stånd., Elodea, XXII. 6.)

X X I V .  C ry p to g å m ia .
1. Filices, O rm bunksväxter.

Befruktningsdelarne befinna sig ej på den utbildade växten, utan på en vid spo
rens groning uppstående förgrodd, hvarifrån den sporbärande utbildade växten 
efter befruktningen utvecklas.

A. Yäxter med rotstock o. bladlika, vanl. parflikade, i knoppen inrullade grenar, 
stamblad, på hvars baksida sporgömmena befinna sig i fria 1. sammanhän
gande gyttringar 1. plättar, med 1. utan svepe,

Plättar runda, fria, utan svepe, stambl. enkelt 1 . dubb.
pardel., 1 . Polypddium, fam. 116 P olyp o  diaceae.

„ „ „ med njurl. svepe fasta dt i plättens
kant, stambl. dubb. pardel., 2. Polystichum, „ „

„ „ fria, med skållikt svepe fastadt under plät
ten, stambl. dubb. pardel., 3. Cystöpteris, „ „

„ smala, fria, med smalt svepe fästadt vid plättens
yttre långsida, 5. Äsplénium, „ „

„ snart sammanflytande, med skålform. håriga sve
pen, 4. Woödsia, „ „

„ sammanhängande längs stambladsflikarnes kan
ter, 6. Ptéris, „ „

„ „ på särskilda, kortare, smalflik. stambl. inom
de stora, tunna sterila, 7. Struthiöpteris, „ „

„ sammanhäng. på särskilda, längre, smalflik. stambl.
inom de smala, läderart. sterila, 8. Bléchniim, „ „

B. Som föregående, men stambladet i knoppen ej inrul- 
ladt, o. uppbärande sporgömmena på en särskild en
kel 1. grenig gren,

Sporgömmena ordnade i ett enkelt, 2-sidigt ax, stambl.
helt, 2. Ophioglössum,

„ „ „ grenigt ax, sterila stam-
bladsgrenar delade, 1. Botrychium, „ „

C. Växter med rotstock o. trinda ledade grenar med tan-
dade slidor vid lederna, med 1. utan krans visa gre
nar, sporgömm. på sköldl. fjäll i ax, 1. Equisétum, „ 117 Equisetaceae.

D. Krypande växter med tegellagda fjällika bl., sporgömm. 
i ax inom tegellagda fjäll, 1. i bladvecken,

SporgÖmmen likform. njurlika med fina stoftl. sporer,
1. Lycopödium, „ 113 Injcopodiaceae.

„ i axets öfra del som hos föreg., vid basen 3—4-
knöliga med stora sporer, 2. Se lag in él la, „ „

E. Vattenväxter med syllika, 4-pipiga, tufvade bl., inom 
hvilkas bas sporgömm. sitta, de inre med fina, de

yttre med gröfre sporer, 1. Isoetes, „ 114 Isoeta cea e.

1 1 5  O phioglossaceae .



2. Charåcae, Kransalger.
Ledads bladlösa vattenväxter med kransvisa grenar, samt nötlika spiralstrimmiga 
sporgömmen o. röda 1. gula klotform. hanorganer vid grenarnes bas.

Yanl. tagg. o. strimmiga; grenar enkla, vid basen med
fjäll, hanorganer under sporgömm., 1. Chara, fam. 118 C h arä ceae.

Tagglösa, ostrimmade; gren. vanl. gaffel-1. kransl. delade,
utan fjäll, hanorganer ofvanom sporgömm., 2. Nitélla, „ „

3. Musci, Mossor.
Jemförelsevis små o. späda växter med tunna, tegellagda 1. 2-radiga bl., 1. hela 

växten en platt o. bladlik bål, befruktningsdelarne på den utbildade växten, 
gifvande upphof åt sporgömmen.

A. B ry d cea e .
Bl. tegellagda, hela, vanl. med nerv, sporgömme såsom yngre betäckt af en mössa, 

såsom äldre enl. regel Öppnande sig medelst ett lock, hvilket affaller från den 
vanl. med fina tänder försedda mynningen; gröna, sällan brun- 1. blåaktiga 
m ossor,....................................................................... fam. B r y d cea e .

Bl. o. m össa som hos föreg., sporgömme Öppnande sig i 
4 upptill sammanhängande flikar; svart- 1. brunaktiga 
tufvade stenmossor,............................................................ „ A n d red c ea e .

Bl. nervlösa, olika på stam och på grenar, mössan ej be
täckande sporgömmet, som öppnar sig med lock, men 
ej eger mynningständer; mjuka, ljusgröna, hvita 1. röd
akt. kärrmossor, med knippevisa smågrenar,................ „ Sjphagnaceae.

B. H ep a tic a e .
Bl. tegellagda, likform., 1. 2—4-radiga, ofta olikform., 
hela 1. delade, sporgömme Öppnande sig i 4 flikar, utan
mössa, med kalk vid skaftets bas,................................„ J un germ ann iacea e.

Hela mossan bladlik, frögömmen på ett skaftadt faste, öpp
nande sig oregelb....................... „ M a rch a n tia cea e .

„ „ „ „ nållika, Öppnande sig på läng
den i 2 väggar.........................„ A n tliocero ta cea e .

„ „ „ „ insänkta i bålen, slutl. fram
trängande ..........................  „ B icc id cea e .
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4. Algae, Alger.
Bålväxter, röda, bruna 1. gröna, af olika storlek o. form, lefvande i vatten o. på 
fuktiga ställen, med 1. utan befruktningsorganer, fortplantande sig genom del
ning 1. sporer.

5. Lichénes, Lafvar.
Bålväxter af olika färg, innehållande gröna korn, chlorophyll, som gifva den fuk
tade lafven en grönaktig anstrykning, till formen olika, blad-, busk-, tråd-, 
1. skorplika 1. ulan synlig bål, förekommande öfverallt der luft o. ljus få till
träde, utan säkert kända befruktningsorganer, men med sporgömmen, hvilka 
äro insänkta i vanl. skål-, klot-, linie- 1. punktformiga frukter, s. k. lafhus.

6. Fungi, Svampar.
Bålväxter utan chlorophyll o. derföre aldrig gröna, af olika form o. storlek, 
vanl. fina trådar som genomtränga lefvande 1. döda djur 1. växter, 1. på orga
niska ämnen rik jord, sällan funna med befruktningsorganer, fortplantande sig 
genom delning 1. sporer, sporgömmena i olikartade, hatt-, klot-, busk-, skål-? 
linie- 1. punktformiga frukter, de s. k. svamparna.
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Uppställning af de naturliga serierna och familjerna, 
jemfe arterna och deras formförändringar.

A. E m b ry o p h y ta e , Fröväxter.
Växter fortplantande sig genom frön, innehållande en grodd (em b ryo )  eller 

växtämne, samt vid groningen utvecklande hjertblad (cotyled on es),  deraf äfven kallade 
G otyledöneae,  Hjertbladsväxter. Kallas äfven P hanerogdm ia  eller Blomväxter, på 
grund af deras tydliga befruktningsdelar, ståndare och pistiller; Stamväxter ( C or- 
m op h yta e),  d. v. s. växter med åtskilda rot, stam och blad; Kärl växter (V a scu la 
res),  d. v. s. växter till sin inre, anatomiska, byggnad vanligen bestående af cel
ler och kärl.

1. Angiospérmeae, Frögömmeväxter.
Fröväxter, hvilkas fröämnen äro inneslutna inom af fruktblad bildade pistil

ler, som vid mognaden bilda frögömmen eller frukter.

I. Dicotyledöneae, T våhjertblads växter.
Frögömmeväxter med två motsatta hjertblad, hufvudrot eller birötter, enkel 

eller grenig stam, och vanligen grenigt nerviga blad och 5-taliga blomdelar.

1 Serien, Thalamiflörae, Friblomstriga.
Ståndarne och den fribladiga kronan fria från hvarandra och från fodret.

Fam. 1. Ranunculåceae. Hyllet regelbundet, enkelt, kronlikt, 1. dubbelt 
med vanl. färgadt foder, lätt affallande; ståndarne talrika fria; frukt 
af talrika spiralstälda enfröiga, nötlika, eller fåtaliga kransvisa fler- 
fröiga, kapsellika, karpeller; blad skiftevisa , o fta  om slidande.

1. Ranunculus L . Blommor gula.
* Bladen hela.

Stjelk uppr., grof, trind; bl. utdraget lancettl., långspets.; 
blomskaft släta; fod. hårigt; kronbl. stora, rundade. —
Aar, bäckar o. sjöstränd. — 7, 8................................ R. Lingua L.

Stj. uppstig. 1. nedligg., smal, något kantig; bl. äggr.
— jemnbr., kortspets. 1. trubb.; blomskaft småkant.; fod.
glatt; kronbl. n. viggl. omv. äggr. — Fugt, st. a.— 7. • • • R. Flammula L.
Stj. trådl., krypande, i lederna rotslående; bl. n. trådsmala, var. rép ta n s  L.

** Bladen njurlika, 3-delade, stjelk trådfin, krypande, blr i 
bladvecken.

Blomskaft 4—6 tum långa, fod. vanl. 3-blad., kr. omkr.
7-blad. — Fugt. st., N. — 6, 7 . ....................R. lappönicus L.

„ 1/2— 1 tum långa, fod. vanl. 3-blad., kr. 3—4-
blad. — Dyiga st., N. — 7 . ....................... R. hyperboreus Rottb.
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*** Rotbladen njurlika, hela 1. delade, stjelkbladen djupt 
delade, blomskaft släta.

Rotbl. 4 1. flere, hela 1. 3-del., med omslidande skaft, stjelk- 
bladens flikar n. jemnbr., vanl. helbrädd. — Ang.,
lund. a. — 5, 6. ....................................................... R. auricomus L.
Nedre stjelkbladens flik. handklufna............................var. p a lm ä tu s  Hrtm.
Rotbl. hjertl., hela, n a g g ............................................ var. fa lla x  Wimm.

Rotbl. vanl. ensamt, helt, med skaftets bas omsluten af 
hinnakt. slida, stjelkblads flik. lancettlika, ofvan midten 
sågade. — Skugg. st. r. — 5, 6. ................................R. cassubicus L.

**** Alla blad djupt 3—5-delade, stjelkbladen i jemn- 
breda flikar.

Stj. tilltryckt hårig; blomskaft släta; fruktfäste glatt. —
Ang. a. — 7, 8. ...........................................  ̂ • • R. åcrls L.
Rotbladens flik. skaft.................................................... var. nöthus  Laest.

Stj. vanl. utspärradt sträfhår., blomskaft reffl., fr.-fäste styf-
hår. — Ängsback. — 6, 7 . .......................................R. polyånthemos L.
Stj. o. blad g la tta ....................................................... var. glabrätus  Wimm.

* * ***  Alla blad djupt 3-delade med vigglika 1. omv. äggr. 
flikar, blomskaft refflade.

Stj. vanl. uppstig., med krypande refvor, jemte bl. glatt 1. 
tilltryckt hår., fod. tilltryckt. — Fugt. st. a. -— 6—8.- • R. répens L.
Hela växten hårig........................................................ var. hirsutus  Hrtm.

Stj. upprät, nedtill lökform. uppsvälld, jemte bladen mjuk- 
hårig, fod. nedböjdt. — Ängsback., SW. —- 5, 6. • • R. bulbdsus L.

De flesta R a n u n cu lu s-arter äro skarpa, giftiga och biåsdragande. De användes 
fordom i medicin som afforande, upplösande och fördelande medel. Odlade blifva 
de ofta dubbla.

2. Batråchium (DC.) Blommor hvita, sällan gula.
* Stj. upprät 1. simmande, saftig, jemte de 3—5-delade bla

den glatt, glänsande; blomskaft refflade; kronbl. gula, 
kortare än foderbi.; fruktfäste utdraget. — Dyiga st., 
vatten, a. — 6—9. ................................................... B. sceleratum (L.)

** Stj. simmande 1. krypande, de i vattnet nedsänkta bladen 
hårfint delade, kronbl. hvita.

a. De Öfre bladen vanl. flytande, med platta flikar.
Stj. trind, hvit; de flyt. bl. säll. utbildade, på båda sidor 

glatta, bredt viggl., 3-del.; de nedsänkta bl. kort-1. oskaft., 
med sammanfallande flikar; blomskaft efter blomn. ned
böjda, m. längre än bl.; kronbl. med gul klo; fruktfäste 
kägellikt; fr. glatt.*— Hafsvik., s. sött vatten. — 7, 8. •• B. marinum Fr.

Stj. trubbkant.; flyt. bl. njurl.—rundade, 3—5-klufna, med 
viggl. flikar, under håriga; de nedsänkta vanl. kort- 1. 
oskaft., med vanl. sammanfall, borstspetsade flikar; blom
skaft af bladens längd 1. längre; blr stora med talr. stånd.; 
kronbl. med gul klo; fruktfäste klotrundt. — Sjöar o.
åar, a. — 6—8 . .......................................................... B. heterophyllum Gray.
Stj. tjock, uppblåst....................................................... var. crassicäule Fr.
Flyt. bl. njurl. med tvär bas....................................... var. truncatum  (Koch)
Flyt. bl. till bas. del. i jemnbr., ånyo till midten findel. flik. var. dissectum  M. Br.

4
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Nedsänkta bl. långt skaft., med korta, styfvare flikar • var. p elta tu m  (Schrank)
Stj. krypande; alla bl. njurlika................................var. isoph yllu m  Fr.

Stj. trubbkant.; flyt. bl., saknas säll., vanl. skoldl., djupt 
3-del., med rund. 1. tvära, ofta skaft, flik., under hå
riga; de nedsänkta kortskaft., med borstspets., icke sam
manfall. flik.; blomskaft vanl. kort. än bl.; blr mindre 
än hos foreg., med omkr. 10 stånd.; kronbl. som fö-
reg.; fr.-fäste kägellikt. — G-rundt vatt. — 6, 7. • - B. floribundum (Bab.)

b. Alla bladen hårfint delade.
Stj. grof, kantig; bl. kort- 1. oskaftade, med utspärrade, 
något styfva borstspets, flikar; blomskaft ungef. af bl:s 
längd; blr stora, stånd. 12—20; fruktfäste vanl. klot-
rundt. — Bäckar, grundare vatten. — 6—8. • • • B. trichophyllum (Chaix) 

Stj. vanl. trådfin; bl. kort- 1. oskaft., med slaka flikar 
med 1. utan borst; blomskaft som hos föreg., blr m. 
små; stånd. 6—10; fruktfäste utdraget. — Grrundt
vatten. — 7, 8 . ....................................................... B. confervöides Fr.
Bl. längre skaftade, med kortare o. bredare flikar • • var. a d m ixtu m  (Nyl.) 

Stj. 3—4-kant., hvit; bl. m. kort- 1. oskaft., med styfva 
i cirkel utspärr. flikar; blomskaft m. längre än bl.; blr 
teml. stora; stånd. omkr. 20; fruktfäste klotrundt. —
Sjöar, åar, S. — 6—8 ........................................... B. circinatum (Sibth.)
Bl. tydligare skaft., med mindre regelb. omkrets; stånd.
8—1 0 . ....................................................................... var. oligdndrum  Sael.

B .  sceleratum  är skarp, giftig och sårdragande. De Öfriga kunna användas 
som föda åt boskapen.

3. Ficäria Dill. Blommor gula.
Bl. något köttiga, glänsande, glatta, de flesta från stjelkens 
bas, rundadt hjertl., vinkligt bugtbrädd.; blr glänsande, 
långskaft.; klubbl. rotknölar. — Fugt. st., S. — 5, 6. • • F. vérna Huds.

Fordom använd som bot mot skörbjugg och de krossade rötterna mot blöd
ningar. Bladen kunna begagnas såsom spenat eller sallat.

4. Myosurus Dill. Blommor gröngula.
Liten, glatt; foderbi. 5, med nedåt förlängd bas, längre 
än de smala, nedtill trådfina kronbl.; fruktfäste långt 
utdraget, afsmalnande. — Torra st. a. — 5, 6. • • M. minimus L.

5. Thalictrum Tourn. Blommor blekgula eller violetta.
* Karp. skaft., hängande, hvasst trekant.; hvitgula 1. vio

letta; blomsaml. yfvig, qvastl., bl. triangul., 3-dubb.
pardel. i breda flikar. — Lund., SO. — 6, 7. • • • Th. aquilegiaefÖlium L. 

** Karp. oskaft., fårade; blr o. stånd, uppräta.
Bl. triangul., 2—3-dubb. pardel., med rundade 1. omv. 
äggr. flikar på trinda skaft; blomsaml. stor, gles, af n.
flockl. knippen; blr mörk- 1. rödgula; stånd.-kn. udd
spets.; karpell. äggform.— ovala, med 8 åsar. — Fugt. 
äng., stränd., N. — 7, 8 ............................................Th. keménse Fr.

Bl. afl. äggr., dubb. pardel., med rundadt — smalt omv. 
äggr. flikar på kant. skaft; blomsaml. gles, klasel.;
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blr grönhvita 1. viol., med mörkgula, spets, stånd.-kn.; 
karp. spolform., med vanl. 10 åsar. — Äng., elfstränd.,
N. — 7, 8 . ............................ .................................. Th. rariflörum Fr.
Stj. enkel, blr ofta ens. på långa skaft, karp. mindre,8 åsar. var. boreäle (F. Nyl.)

Bl. vanl. äggr., dubb. pardel., med omv. äggr. — viggl. 
flikar.; blomsaml. tät, flockl.; blr ljusgula, med trubb. 
stånd.-kn.; karp. äggf., 10 åsar. — Fugt.äng. a. — 6, 7. • • Th. flåvum L.

*** Karp. oskaft., fårade; blr o. stånd, lutande; bl. afl. äggr., 
dubb. pardel., med viggl., grundt 3-flik., 1. jemnbr., 
bela, flik.; blomsaml. gles, klasel.; blr hvitakt. 1. rödlätta, 
med gula, spets, stånd.-knapp.; karp. äggf. afl., med 8 
åsar. — Fugt. äng. r. — 7 . ................................... Th. Simplex L.

Rot och blad äro afforande o. blodrenande. Bladen kunna användas till 
att färga ylle gult.

6. Anemone L. Blommor hvita, blå eller gula.
* Bl. djupt handdel. i 3—5 inskurna flikar; de från 

blomman långt aflägsnade skärmbi. djupt 3-del. af 
samma form.

Skärmbi. långskaft., hylleblad vanl. 6, hvita 1. rödlätta.
— Fugt. st., skog., a. — 5, 6 . ................................A. nemorosa L.

Skärmbi. n. oskaft., hyllebl. vanl. 5, gula. — Lund.
r., S. — 5, 6 ............................................................A. ranunculéides L.

**B1. njurl., grundt 3-klufna; skärmbi. tätt under blom
man, foderl., hela; hyllebl. 6—9, vanl. blå, sällan röd-
viol. 1. hvita. — Skogsbäck., a. — 4, 5 . ................A. Hepatica L.
G-latt; bladflik. med kort udd....................................var. glabräta  Fr.

Skarpa och biåsdragande. A . heiiatica  användes fordom mot lefversjukdomar.
7. Pulsatilla Tourn. Blommor violetta eller hvita.

Bl. djupt 3-del. i n. rutform., vigglikt 2—3-klufna, in
skurna flikar, utveckl. efter blomningen; blomman n. 
uppr., violett. — Torra st., r., M. o. SO. — 4—6 • P. påtens L.
Bladens ändflik, stund, äfven sidoflik., skaft. . . . .  var. W olfga n giän a  Bess.

Bl. djupt pardel. i 2 par snedt omv. äggr., 3—5-kluf- 
na, tand. flik., före blomningen Öfvervintrande; blom. 
slutl. lutande, utvänd. rödbrun o. gulhår. — Hedaf, r.,
M. o. SO. — 5, 6 . ............................................... P. vernålis L.

Bl. djupt 2 —3-dubb. pardel. i smalt jemnbr. flik., vid 
blomn. halft utveckl.; blom. n. uppr., med vanl. violet
ta, utvänd. hvithår., i spetsen raka hyllebl. — Sand
back., r., S. — 4, 5 . ............................................... P. vulgåris Mill.

Bl. som hos fö reg. med n. bredare flikar; blom. n. hän
gande, med mörkviol., utvänd. blågrå, tätt silkesludna, 
i spetsen tillbakarull., n. alltid klockl. slutna hyllebl.
— Torra st. r., SO. — 5, 6 ....................................P. praténsis L.
Mycket skarpa och biåsdragande, fordom använda mot lamhet och svarta starren.

8. Cåltha L. Blommor gula.
Stj. uppstig.; bl. glänsande, njurform., nagg. — Yåta 

st. a. — 5, 6 . ........................................................... C. palustris L.
Skarp, skadlig för boskapen. Blir genom odling dubbel.
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9. TröIlius Rupp. Blommor gula.
Stj. uppr.; bl. rundade, handdel. i 5, sali. 7, rutform. 
viggl., 3-klufna, inskuret sågade flikar, de öfre vani. 3-del.
— Äng. — 6 , 7 . ....................................................... T. europåeus L.

Skarp och giftig, isynnerhet i friskt tillstånd.

10. Paeonia Tourn. Blommor röda.
Stj. uppr.; bl. stora, djupt dubb. 3-del., med bredt lan- 

cettl., hela 1. delade, glatta flikar; blr stora, dubbla, mörk
röda; karp. 3, uppr., brunt filtludna. — Odl., från Orient.
— 5, 6. ....................................................................... P. officinålis Retz.

Begagnades fordom som medel mot fallandesot, numera endast som prydnad.

Fam. 2. Delphiniåceae. (R a n u n c u lå c e a e . )  Hyllet dubbelt, vanl. ore
gelbundet, fodret stort, kronlikt, kronbl. 1—5, vanl. sporrebärande; 
stånd, talrika, fria; frukt af 1—5 flerfröiga, kapsellika, karpeller; 
blad sk iftev isa , d ju p t delade.

1. Delphfnium Tourn. Blommor blå, röda 1. hvita.
Stj. uppr., utspärradt grenig; bl. dubb. 3-del., med n. 
trådsmala flikar; blr blå, i gles, utspärrad klase; kron
bl. 1, med sporre inom fodrets sporre; karp. vanl. en,
glatt. — Åkr. r., S. o. M. — 6, 7 . ............................D. Consolida L.

Stj. uppr., med uppr. grenar; bl. pardel., med n. hårsma- 
la, jemnbr. flik.; blr i lång, tät klase, blå, röda 1. hvi
ta; kronbl. som hos föreg.; karp. vanl. en, småluden;
— Odl., från Or. — 7, 8. ........................................ D. orientale Gay.

Stj. hög, uppr., vanl. enkel; bl. handl. 3—5-del., med 
breda, inskurna, spets, flik.; blr i lång, enkel 1. grenig, 
glatt 1. n. ullhår, klase, blå 1. blåviol., med tvärrynk., 
nedåtböjd 1. rak sporre af skaftets längd 1. kort.; kronbl.
4, brungrå, de 2 öfre urnupna, med sporrar inom fo
dersporren, de 2 nedre 2-klufna, gult skägghår., yngre 
hvitgula; karp. vanl. 3, glatta 1. småludna, skaft af 
skärmens längd 1. längre, med 2 små skärm nära blom
man. — Odl. o. förvild., från M. Eur. — 7, 8. • • • D. elåtum L.

Skarpa, giftiga, irriterande och maskdrifvande. Vackra prydnadsväxter.

2. Aconitum Tourn. Blommor vanl. blå, stund, gulhvita.
Stj. uppr., klibbluden; bl. handl. 3—7-klufna, med breda, 
inskurna, håriga flikar; klase rikblom., med tätludna 
skaft; foderhjelmen utan klo, högre än bred. — Busk- 
mark, r., SO. — 7, 8 . ............................................... A. lycöctonum L.

Stj. uppr., småluden; bl. handl. 3—5-delade, med smala, 
n. jemnbr. o. n. glatta flikar; klase tätblom., rak, med 
finludna skaft; foderhjelmen med klo, bredare än hög, 
finluden; unga karp. utstående. — Odl., från mell. Eur.
—  7, 8 . ...................................................................... Ä. Napéllus L.



Lik föreg., men klasen glesblom., flerböjd, med glatta 
skaft; foderhjelm högre än bred; unga karp. hopstående.
— O dl., från Eur. — 7, 8 . ....................................... A. Cammarum L.

Stj. uppr., smålud.; bl. handl. 3—5-del., med vigglika,
upprepadt 3-klufna o. inskurna, glatta flik.; klasar i ut- 
bredt gren. vippa; foderhjelm som hos föreg., smålud.; 
unga karp. utstående. — Ballast, från Eur. — 7, 8. • A. paniculåtum Lam. 

Giftiga o. svettdrif vande, isynnerhet N a p ellu s. Prydnadsväxter.

3. Aquilégia Tourn. Blr vanl. blå, stund, bruna, röda 1. hvita.
Stj. uppr.; bl. dubb. 1. enkelt 3-del., med rundade, 3-klufna, 
under blågröna flikar; blr lutande, med inrullade sporrar.
— Lund. r. — 7, 8 . ................................................... A. vulgaris L.

Giftig, utan annan användning än som prydnad.
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Fam. 3. Actaeåceae (Eanunculåceae) .  Hyllet dubbelt, regelbundet, 
lätt affallande, 4-taligt, med färgadt foder; ståndare talrika, fria; 
frukt 1-rummigt, mångfröigt bär; blad skiftevisa , d ju pt delade.

1. Actaéa L. Blommor gulhvita.
Stj. uppr., med 2 ä 3 stora 2—3 dubb. 3-delade bl.; blr

små i klase; bär svarta. — Lund. — 5, 6 . ................A. spicåta L.
Illa luktande, giftig, kan dess dekokt användas mot parasit-insekter.

Fam. 4. Berberidåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 6-taligt, med fär
gadt foder, ståndare 6, fria, knapparne med elastiskt uppspringande 
klaffar; frukt 1-rummigt, 1—3-fröigt bär; buskar m ed kn ippevisa  el
ler  sk iftev isa  blad ocli blom m or i  klase.

1. Bérberis Tourn. Blommor gula.
Tornig buske; bl. ovala—omv. äggr., taggsågade, glatta; 

klasar från bladknippena, lutande; bär aflånga, röda.
— Back. r., SV. — odl., a. — 6. ................................B. vulgäris L.

Innehåller ett gult färgämne i barken och roten, äfvensom ett bäskt rhabar- 
berlikt ämne; bären, angenämt sura, kunna användas i matlagningen och mot 
skörbjugg.

Fam. 5. Nymphaeåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, af 4 1. 5 foderbi. 
o. talrika kronbk, småningom öfvergående i talrika, fria ståndare; 
frukt af taMka envummiga, mångfröiga karpeller, insänkta i frukt
fästet (efter utseendet flerrummig oeh köttig med sköldlikt märke), 
affallande oöppnad; va tten v ä x ter  m ed fly ta n d e sköldlika blad och stora  
-flytande blom m or.

1. Nymphäea Tourn. Blommor hvita, högst sällan röda.
Bl. stora, runda, under rödbruna, med hjertl. bas och 

trinda skaft, hufvudnerverna i basflik. divergerande; fo- 
derbl. gröna, hvitkantade, blomfästet trindt, inre stånd.-



strängar vani, smalare än knapp.; fr. n. ända till top
pen med märken efter stånd. — Vatten. — 7. • • • • N .alba (L.)
Blir i mager jordmån dubb. mindre till bl. o. blr • • f. m in or (DC.)

Bl. som hos föreg., med hufvudnerverna i basflik. utdragna, 
convergerande; foder som hos föreg., blomfästet vid basen 
4-kant., inre ståndarsträngar uppt. bredare än knapp.; fr:s 
Öfre del utan märken efter stånd. — Vatten, a. — 7. • • N. cåndida Presl.
Blir äfven dubbelt mindre............................................f. m in or (DC.)

Blr halföppna, klockform.; märket med 1. utan en stjernf.
mörkröd fläck........................................................ .... • var. b ira d id ta  (Somm.)

Den tjocka rotstocken är rik på stärkelse och kan, ehuru m. bitter, använ
das som nödföda; är äfven lämplig till garfning och svartfärgning samt, liksom 
bladen och blommorna, smärtstillande.

2. Nuphar J. E. Sm. Blommor gula.
Bl. stora, elliptiska, äfven under gröna, med hjertl. bas
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och rundade basflikar, skaften uppt. 3 kant.; foderbi. 
gula, ståndarknapp. smala, jemnbr., märke-skifvan hel,
platt. — Vatten, a. — 7 . ........................................... N. luteum (L.)
Blad och blommor mindre............................................f. m inus Hrtm.

Bl. som hos föreg., men mindre, med spetsade basflikar, 
skaften plattade; blr mindre än hos föreg., ståndarknapp. 
n. quadratiska, märke-skifvan hvälfd, flikig. — Vatten, r.
— 7 . ...........................................................................N. pumilum (Timm)

Hybrid af de föreg., med ståndarknapp. af lu teum  samt 
bladskaft och den n. flikade märke-skifvan af p u m ilu m ,
för Öfr. mellanform. — Vatten, r., N. — 7, 8. • • • • N. intermédium Ledeb.

Den tjocka rotstocken som hos N ym p h a ea  närande, men bitter och hopdra
gande, hvilket genom kokning försvinner.

Fam. 6. Papaveråceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, af 1 eller 2 vid 
blomningen affallande foderblad och 4 kronblad med korta klor; 
ståndare talrika, fria; frukt enrummig 1. skenbart mångrummig, 
mångfröig; vanl. m jö lk sa ftföra n d e örter.

1. Papåver Tourn. Blommor vanl. röda, stundom hvita 1. violetta.
Stj. sträfhårig; bl. dubb. pardel., håriga; blomskaft lån
ga, vanl. tilltryckt håriga; blr stora, ståndarsträng. 
trådsmala; fr. långsträckt, klubblik, glatt. — Åkrar, r.,
S. —  6, 7 . .................................................................. P. dubium L.

Stj. utstående styfhår.; bl. n. pardel., styfhår.; blomskaft, 
utspärradt håriga; blr stora, stånd.-sträng, trådsmala; 
fr. omv. äggr. — klotrund, glatt. — Ballastplats, från 
Eur. — 7, 8 . .............................................................. P. Rhöeas L.

Blågrön, oftast glatt; bl. halftomfatt., grundt parklufna; 
blomskaft glatta 1. gleshår.; blr stora, kronbl. ofta fran
siga, stånd.-sträng, uppåt bredare; fr. n. klotrund, glatt.
— Odl. o. förvild., från Orient. — 7, 8 . ................P. sommferum L.

Mjölksaften hvit, berusande och dofvande, isynnerhet hos P. som n i feru m , 
hvaraf opium erhålles genom inskärningar i den n. mogna frukten. Fröen ärQ 
rika på olja.
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2. Chelidonium Tourn. Blommor gula.
Bl. ojemnt pardel., n. glatta, under blågröna; blr få i
flock; fr. jemnbr. — Odi. st. a. — 5—8 . ................Ch. måjus L.

Mjölksaften gul, skarp, frätande; användes att borttaga vårtor och hudutslag.
3. Eschscholtzia Cham. Blommor gula.

BlågrÖn; bl. upprep. 3-del. med smalt jemnbr. flik.; blr 
ens., långskaft., i bott. saffransgula; fr. lång, smal. —
Odl., från Kaliforn. — 7, 8 . .......................................E. californica Cham.

Prydnadsväxt, utan mjölksaft.

Fam. 7. Fumariåceae. Hyllet dubbelt af 2 snart affallande foderblad 
och oregelbunden sporrebärande krona af 4 korsvisa blad, hvaraf 
de inre i spetsen sammanhängande och inneslutande de 6 diadel- 
phiska ståndarnes knappar; frukt enrummig, mångfröig kapsel eller 
enfröig nöt; blad skiftev isa , d ju p t delade.

1. Corydalis Vent. Blommor vanl. röda 1. violetta, stundom gula.
* Spädare Örter med stjekknöl, handlikt dubb. 3-delade 
blad och röda 1. violetta blommor.

Blr i tät, upprät klase, med flikiga skärmbi. o. krökt 
kronsporre; stift vid basen knäböjdt; kapsel smalt lan- 
cettl., af skaftets längd. — Lund. r., S. — 4, 5. • • • C. SÖlida (Curt.) 

Blomklasen i början lutande; skärmbi. flikiga; sporren 
rak 1. föga krökt; stift utan knä; kapsel smalt lancettl., 
högst dubb. längre än skaft. — Lund. r., SY. — 4, 5. • C. laxa Fr. 

Blomklasen som hos föreg., fåblommig; skärmbi. hela; 
sporren rak 1. n. krökt; stift utan knä; kapsel äggrundt
— bredt lancettl., 2—3 ggr längre än skaft. — Lund.
r., SY. — 4, 5 . ........................................................... C. fabäcea (Retz.)

** Späd, ljust blåakt. Ört, med hufvudrot, handl. dubb.
3-del. bl. o. rosenröda, gulspets, blr i liten fåblom. 
klase, med små borstl. skärm; kronsporren kort, platt 
o. trubb.; kaps. lång, syllik. — Ballast, S., från N.
Amer. — 7, 8 . ........................................................... C. glåuca Pursh.

*** Storväxt, med rotstock, dubb. pardel. bl. o. gula blr i
tät klase. — Förvild., från Sib. — 4, 5 . ................C. nöbilis Pers.

Stjelkknölen hos de tre föreg. är bitter och kan användas mot mask.
2. Fumåria Tourn. Blommor röda med mörk spets.

BlågrÖn, glatt; bl. 2—3-dubb. pardel. med lancettl. fli
kar; blr i smala klasar., foderbi. smala, lancettl., 3 ggr 
kortare än kr.; nöten bredare än lång, i spetsen in
tryckt. — Odl. st., a. — 6—8 . ....................................F. officinälis L.

3. Dicéntra Borkh, Blommor rosenröda.
Bl. dubbelt 3-delade, under något daggblå; blr hängande 
i gles, ensidig klase, starkt hoptryckta, bredt lyrformiga.
— Odl., från Sibir. — 6 . ........................................... D. spectabilis Bernh.

Yacker prydnadsväxt.
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Fam. 8. Polygalåceae. Hyllet dubbelt, oregelbundet, fogelörtsblomma; 
ståndare 8, diadelphiska; frukt tvårummig, tvåfröig kapsel.

1. Polygala Tourn. Blommor blå, sällan röda eller livita.
Uppstig. 1. nedligg.; rotbl. ovala, mindre än de lancettl., 
spets, stjelkbl.; skärmbi. ej nående Öfver klasens spets; 
klasar glesa; foderving. n. dubb. längre än o. vanl. lika 
breda som kapseln, med nätlikt förenade nerver. —
Ängsback. r., S. — 6, 7. .................... P. vulgaris L.

Uppr. 1. uppstig.; bl. som hos föreg., men smalare; öfre 
skärmbi. nående Öfver klasens spets; klasar täta; blr 
vanl. viol.; foderving. n. kortare o. vanL smalare än 
kapseln, med otydl. förenade nerver. — Ang. r., SY. 
o. SO. — 6, 7 . ................%........................................P. comosa Schkuhr.

Uppstig.; rotbl. omv. äggr., större än de tungl. 1. lan
cettl. stjelkbl.; skärmbi. ej nående Öfver klasen; blr m. 
små, blåakt.; foderving. n. af kapselns längd, men m. 
smalare, med icke förenade nerver. — Fugt. äng., S.
— 6, 7 . ....................................................................... P. uliginosa Rchnb.

Bäska Örter, hvilka fått sitt namn af en förmodad egenskap att föröka mjöl
ken hos kor, som äta deraf. Hafva äfven användts i lungsjukdomar.

Fam. 9. Brassicåceae (Cruc f f er  ae). Hyllet dubbelt, regelbundet, 
korslikt, 4-bladigt, kronbladen med lång klo; ståndare fria, fyrväl
diga; frukt vanl. 2-rummig, flerfröig skida, sällan ledskida eller en- 
rummig, enfröig nötskida; blom m or i qvast ocli fr u k te r  i  k lase, van l. 
u ta n  skärm blad ; blad sk iftev isa , rotblad van l. i  ro se tt eller  vid  blom
n in g en  bortvissnade.

1. BråSSica L. Blommor gula.
Rotbl. glest sträfhår., gröna, lyrform.; stjelkbl. omfat
tande, hjertlikt äggr., blåakt., glatta; blomqvast platt 
o. tät; foderbi. slutl. starkt utstående; skidor n. upp-
räta. — Åkr. a. — 6, 7 . .....................................................Br. campéstris L.
Roten tjock, plattadt klotrund; stj. första året endast
bladbärande. — O d l.....................................................var. B ä p a  (L.)

Alla bl. glatta, blåaktiga, stjelkbl. lancettl.—afl. med pillik 
bas; blomqvast rundad, teml. gles; foderbi. föga utstå
ende; skidor utstående. — Åkr., stränd. r., SY. — 6—8. • Br. Nåpus L.
Roten n. klotrund 1. tjockt tapplik; stj. första året en
dast bladbärande. — O d l............................................ var. N a p ob rd ssica  (L.)

Stjelkbl. mindre ofta omfatt.; blr större, hvitgula; stånd.
n. lika långa. — O d l . ................................................* Br. oleråcea (L.)
Stj. utdragen, bl. utstående, krusiga....................var. acéphala  DC.
,, ,, med stora uppsvällda knoppar i bladveck. • var. gem m ifera  L.
,, kort, bl. skållika, hvitgrona, bildande ett hufvud. • var. capitata  L.

Blomqvast missbildad, köttig, n. hvit.# .................... var. B o tr y t is  L.
Yäxter af stor praktisk nytta, isynnerhet som föda för menniskan och bo

skapen. Af B a p a  (rofvan) och N a p ob ra ssica  (kålroten) ätas roten, af capitata  
(hvitkål) och B o tr y t is  (blomkål), äfvensom af g em m ifera  (Brysselkål), blad och 
stamdelar. N a p u s  (turnips) och acepliala  (grönkål) användas som boskapsfoder 
och af fröen pressas olja.
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2. Mélanosinåpis ( D G . )  Blommor gula.
Stj. upptill utspärradt grenig; bl. glatta, mörkgröna, 
rotbl. lyrform., stjelkbl. lancettl., hela; skidor tätt tryckta 
till stjelken. — Förvild., r., S., från Eur. — 6 , 7. • • M. nigra (L.) 

Af froen beredes den s. k. franska eller mörka senapen.
3. Sinåpis L. * Blommor gula.

Bl. äggr., ojemnt groftand. 1. lyrform., de Öfversta oskaft.;
blomskaft, kortare än det gulakt. fodr.; skid. utstående,
längre än dess fyrkant, spröt. — Odl. st., a. — 7—9. • • S. arvénsis L.
Alla bl. kortskaft., flikade; skid. styfhåriga.................var. orien ta lis (L.)

Bl. skaft., lyrform.; blomskaft, längre än det grönakt. 
fodr.; skid. n. utspärr., styfhår., n. kortare än det sa- 
belform. sprötet. ■— Åkr. r., S. — 7—9 . ................S. alba L.

S . a rvén sis  är ett skadligt ogräs, svårt att utrota; af S . alba’ s  frön beredes 
den s. k. engelska eller ljusa senapen.

4. Erucåstrum Presl. Blommor ljusgula.
Stj. vanl. grenig, uppr. 1. uppstig., kort sträfhår.; bl. 
pardel., med groft trubbtand. L bugtflik. flikar, glest sträf
hår. 1. n. glatta; fod. halfslutet; kronbl. svagt ådriga; 
skidor utstående, flere ggr längre än skaften, de nedre 
1. mellersta med små pardel, skärm. — Odl. st., ballast, 
r., S. — 7—9 . ........................................................... E. Pollichii Sch.&Spenn.

5. Dipiotäxis DO. Blommor ljusgula.
Stj. grenig, uppstig., glatt, med bl. upp till midten; bl. 
blågröna, pardel., med jemnbr., glatta 1. hårbrädd, fli
kar, de Öfversta hela 1. vid basen flik.; blomskaft dubb. 
längre än de stora blrna; skidor n. uppräta, med n. lika 
långa, utstående skaft. — Ballast, från Eur. — 7—9. • • D. tenuifolia (L.)

Stj. n. upprät, bladig endast vid basen; bl. hela, bugttand.
1. pardel., med äggr. flikar; blr små på korta skaft; ski
dor längre än skaft. — Ballast, från Eur. — 8, 9. • D. IT) urål is (L.)

Obehagligt luktande; kronbladen hos m u ralis  vid torkning rödaktiga.
6. Sisymbrium L. Blommor små, gula.

Bl. dubb. pardel., med m. smala, jemnbr. flikar; kronbl. 
kortare än foderbi.; skid. jemnbr., n. trådsmala, litet 
krökta, glatta, med utstående, ungef. hälften kortare 
skaft. — Odl. st., a. — 7, 8. • • • ........................ S. Sophia L.

Bl. lyrform. nedåt parflik., med breda groftand. flikar; 
kronbl. längre än fod.; skid. syllika, gleshår., tilltryckta, 
med m. korta skaft. — Yäg. o. gård., a. — 7—9. • S. officinåle (L.)

S . officinåle  användes fordom vid bröst- och halssjukdomar samt skörbjugg. 
FrÖen af Sophia  hafva uppgifvits som läkemedel mot mask och rödsot.

7. Alliäria Scop. Blommor hvita.
Bl. skaft., rundadt äggr. hjertl., groftand.; foder snart af- 
fallande, grönakt. hvitt; skid. jemnbr. på flere ggr kor
tare, tjocka o. utspärr. skaft. — Lund. r. — 5, 6. • A. officinalis Andrz.

Lukt och smak af hvitlök; ätes gerna af boskapen, men ger bismak åt mjölken.
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8. Erysimum L. Blommor gula.
Bl. sträfva, lancettl., helbrädd. 1. glestand.; blr kortare 
än skaft.; skid. vanl. utstående, dubb. längre än skaf
ten. — Odl. st., a. — 6—9 . ...............................  • • E. cheiranthöides L.

Bl. som hos föreg., glest naggtand.; blr längre än skaft.; 
skid. tilltryckta, flere ggr längre än skaften. — Torra st. 
i skärgård o. inre bergstrakt. — 5  —  7 . ....................... E. hieraciifÖlium L.

9. CheiränthllS L. Blommor stora, gula eller gulbruna.
Höggrön; bl. tättsittande, fasta, lancettl., helbrädd.; skid. 
tilltryckta. — Odl., från S. Eur. — 5, 6 . ................Ch. Chéiri L.

Välluktande prydnadsväxt, vanl. odlad inomhus med dubbla blommor.

10. Matthfola R.Br. Blommor stora, röda, hvita, violetta o. s. v.
Gråluden; stj. enårig, Örtart., kortgrenig; bl. tjocka, af- 
långa — omv. äggr., rundspets., glesnagg.; skid. uppräta, 
spetsiga. — Odl., från S. Eur. — 7—9 . ....................M. ånnua Sweet.

Som föreg., men stj. flerårig, fast, långgrenig; bl. kort
spets., helbrädd., skid. trubbspetsade. — Odl., från S.
Eur. — hela året.........................................................M. incåna R.Br.

Starkt välluktande prydnadsväxter med ofta dubbla blommor, den sednare 
odlad inom hus.

11. Hésperis L. Blommor stora, rödvioletta eller hvita.
Bl. sträfhår., lancettl. 1. äggr. lancettl., bugttand.; fod. 
ljust blårödt, hvithår.; skid. långa, utstående. — Odl. 
o. förvild., r., från S. Eur. — 6—8 . ............................H. matronalis L.

Blommor välluktande, i vildt tillstånd hvita, luktlösa.

12. Dentäria Tourn. Blommor stora, ljusröda.
Stj. nedtill bladlös; bladflik. 2—3-par., lancettl., hvass- 
såg., de Öfre bl. hela, lancettl., vanl. med svartröda 
knopplök, i bladveck.; fod. färgadt; skid. utstående, säll. 
utvecklade. — Lund. r., S. — 5, 6 . ........................D. bulbffera L.

Rotstock skarp, krypande, med köttiga hvita fjäll.

13. Cardam!ne Tourn. Blommor hvita eller gredelina.
* Kronbl. åtminstone 3 ggr längre än fodr., med utböjd, 

omv. äggr. skifva.
Stj. upptill bladlös; bl. 5—mångpar., glatta, rotbl. med run
dade, vinkl. tand., stjelkbl. med smala helbrädd. flik.;
kronbl. vanl. gredelina, n. dubb. längre än stånd.; 
knapp, gula; skid. utstående, med stift af skidans bredd.
— Fugt. st. a. — 5, 6 . ............................................C. praténsis L.

Stj. med långa grenskott, bladig ända upp; bl. 2—5-par., 
alla med rundade, groftand. flik.; kronbl. hvita, något 
längre än stånd.; knapp, mörkvioletta; stift af skidans 
dubbla bredd. — Våta st. — 5, 6 . ............................C. amåra L.
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** Kronbl. högst dubb. längre än fodr., med upprät tung
lik skifva.

Stj. gleshår., uppstig. 1. n. upprät från en sned, af fina 
rottågor betäckt rot; de 6— 10 stjelkbl. 5—7-pariga, 
med breda bugttand. flik., o. större än de snart vissnande 
rotbl.; skid. uppräta, ungef. 3 ggr längre än de utstående 
skaft. — Fugt. skog. r., SV. — 6, 7 . ....................C. sylvåtica Link.

Stj. gleshår., upprät från en lodrät, endast i spets, gre- 
nig rot; de 2—3 stjelkbl. 2—4-par., med smala, vanl. 
helbrädd, flik., o. mindre än de talr. rosettl. rotbl.; stånd, 
vanl. 4; skid. uppräta, n. tilltryckta, ungef. 3 ggr längre 
än de uppräta skaft. — Back. r., S. — 5, 6. • • • • C. hirsuta L.

Stj. glatt, uppstig., vanl. flerböjd; bl. talr., aftagande i 
storlek från basen uppåt, 4—7-par., med smala, helbrädd.
1. sällan bugttand. flik.; blr m. små; skid. uppräta, dubb. 
längre än de utstående skaft. — Stränd. r., SY. o. S.
— 5—9 . ....................................................................... C. parviflöra L.

Bladen, isynnerhet af p r a te n s is  och p a r v iflö r a , kunna begagnas som krasse *
14. Ärabis L. Blommor hvita.

Yanl. sträfhår.; rotbl. tungl., stjelkbl. tättsittande, uppr., 
aflånga med hjertl. bas, hvasstand.; blr små, n. längre 
än skaft., kronbl. smalt viggl., uppr.; skid. uppr., 6—8 
ggr längre än skaft. —  Back., r., SY. —  5, 6. • • • Å .  hirsuta (L.)

Något hår.; rotbl. skaft., omv. äggr., parflik. 1. groftand., 
stjelkbl. lancettl., alla 1. de nedre hvasstand.; blr ungef. 
af skaftens längd, kronbl. breda, omv. äggr., vid basen 
gula, utböjda; skid. utstående, åtminst. dubb. längre än 
skaft. — Torra st. — 5—7 . ....................................... A. suécica Fr.

Nedtill hår.; rotbl. skaft., afl.—smalt omv. äggr., helbrädd.
1. glestand., stjelkbl. få, lancettl. 1. jemnbr., vanl. hel
brädd.; blr små, vanl. kortare än skaft., kronbl. smala, 
viggl., mot bas. gula, utböjda; skid. ej dubb. längre än 
de utstående skaft. — Torra st. a. — 4—6. • • • • Ä. Thaliåna L.

Blommorna välluktande.
15. Turritis Dill. Blommor gulhvita.

Nedt. styfhår.,' för Öfr. glatt, blågrön; rotbl. snart viss
nande, stjelkbl. tätt sittande, uppr., äggr. lancettl. med 
pillik bas; skid. tilltryckta. — Torra st. — 6, 7. • - T. glabra L.

16. Barbaréa R.Br. Blommor gula.
Bl. lyrform. med rundadt hjertl. ändflik o. 3—5 stora 
sidoflik., de öfversta halftomfatt., groft bugttand.; kronbl. 
omv. hjertl. 1. äggr., dubb. längre än fod.; skid. vanl. 
frånstående. — Odl. st. r. — 6, 7 . ........................... B. vulgäris R.Br.

Bl. lyrform. med aflångt äggr. ändflik o. 1—2 små, 
stund, inga, sidoflik., de öfre halftomfatt., omv. äggr., 
groftand.; kronbl. smalt viggl., föga längre än fod.; skid. 
tilltryckta. — Fugt. st. — 6, 7 . ............................... B. stricta Andrz.

B .  v u lga ris kan användas mot skörbjugg och förstoppning, samt påstås, ko
kad med olivolja, lemna en utmärkt salva för sår.
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17. Nasturtium K.Br. Blommor gula eller hvita.
* Alia bl. parflik., skid, jemnbr.—aflånga, af skaftens längd

l. något kortare, blr gula.
Stj. uppr. 1. uppstig.; nedre bl. skaft., Öfre med smal 
hjertl. bas, alla n. lyrform. med aflånga, ojemnt groftand. 
flik.; kronbl. uppr., tungl., af fodrets längd; skid. n. trinda 
o. uppr., af de utspärrade skaftens längd. — Yåta st.
a. — 6 — 9 . ................................................................... N. palustre (L.)

Stj. uppstig. 1. nedligg.; alla bl. skaft., pardel., med afl.— 
lancettl., parflik. 1. sågade flikar; kronbl. utböjda, om v. 
äggr., n. dubb. längre än fod.; skid. plattade, uppåt böj
da, af de utspärr. skaftens längd. — Stränd. längs ku
sten, r. — 7—9 . ........................................................... N. sylvéstre (L.)

Stj. som hos föreg., stund, rotslående; nedre bl. skaft., öfre 
med smal hjertl. bas, alla parklufna med lancettl., hvass- 
sågade 1. n. helbrädd, sidoflik. o. stor ändflik; kronbl. 
uppr., tungl., något längre än fod.; skid. plattade o. n. 
vågräta, n. hälft, kortare än de utspärr. 1. något ned
böjda skaften. — Ballast, r. —  7—9 .............................N. ånceps (Whlnb.)

** Alla bl. hela 1. en del parflik., skid. ovala — n. klotr.,
m. kortare än skaften.

Stj. uppstig., rotslående, uppblåst ihålig; nedre bl. (i vat
ten) skaft., vanl. kamlikt pardel., de Öfre n. oskaft. 1. 
med smal hjertl. bas, parklufna 1. hela, lancettl., såga
de; kronbl. n. uppr., omv. äggr., längre än fod., gula; 
skid. på utspärr., något nedböjda skaft. — Vatt., våta
st., r. — 7, 8 . ............................................................N. amphfbium (L.)

Stj. uppr.; rotbl. långskaft., afl. äggr., trubbtand., stjelk- 
bl. n. oskaft., hela 1. mot basen parflik.; kronbl. ut
böjda, omv. äggr., 2—3 ggr längre än fod., hvita; skid. 
vanl. outvecklade. — Odl. 1. förvild., från Eur. — 6, 7. • N. Armoracia (L.)

Den köttiga, skarpa roten af A r m o r a c ia  (pepparrot), begagnas allm. som 
krydda och kan äfven utvärtes göra samma tjenst som senap. Hela växten verk
sam mot skörbjugg.

18. Raphanus L. Blommor stora, gula eller violetta.
Glest sträfhår.; bl. skaft., de nedre lyrform., de Öfre ova
la—afl., ofta med 2 små flikar vid basen, blr hvitgula, 
vanl. ådriga; skid. 2 — 7-knÖl., n. uppr., dubb. längre
än de utstående skaft. — Odl. st. — 7— 9 . ................R. Raphanfstrum L.

Styfhår.; bl. skaft., lyrform., de Öfversta smala, tand.; blr 
hvita, violettådr. 1. violetta; skid. smalt kägellika, 2—3- 
knoliga, affall. oöppnade. — Odl., a. — 7, 8. • • • • R. satiVUS L.
Rot liten, saftig, med tunnt skal, hvit 1. röd. . . . .  var. R a d icu la  Pers. 
Rot stor, hård, med tjockt, oftast svart skal. . . . .  var. n ig er (Mill.)

Af fröen pressas olja. Roten af R a d icu la  (rädisan), angenämt skarp och 
saftig, och n ig er (rättikan), af starkare skärpa, ätas allmänt.

19. Cråmbe Tourn. Blommor hvita eller rödlätta.
Glatt, blåaktig, köttig; bl. rund. äggr. — hjertl., bugtigt 
inskurna, vågiga, de nedre m. stora, de Öfre små, sma-
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la; klasar flere i qvast; kronbl. dubb. större än det hvit- 
1. rödakt. fod.; skid. långskaft., utstående. — Hafsstränd.,
r., S. o. SY. — 6, 7 . ............................................... Cr. maritima L.

De unga skotten äro ätbara såsom kål, för öfrigt användbar som boskaps
foder.

20. Bunias L. Blommor gula.
Sträf, uppt. grenig; bl. smala, lancettl., de nedre skaft., 
mot bas. med smalt triangelf. sidoflik.; kronbl. dubb. 
längre än det gulakt. fod.; skidskaft. utstående. — Odl.
st. —  6, 7 . .............................................. ...................B. orientalis L.

Snabbväxande ogräs, tjenligt till boskapsfoder.

2 1 .  Cakfle T o u r n .  B l o m m o r  r ö d v i o l e t t a .
Nedligg., blågrön, glatt; bl. kött., bugttand. 1. pardel., med 
jemnbr., stund, parklufna flik.; kronbl. utböjda, rundade, 
dubb. längre än fod.; skid. uppr. utstående. — Hafstr.
— 7, 8 . ....................................................................... C. maritima Scop.

Skarp och irriterande, verksam mot skörbjugg.

22. Néslia Desv. Blommor små, gula.
Uppr,, sträf, enk. 1. uppt. grenig; bl. lancettl., Öfre med 
pillik bas; kronbl. uppr., tungl., längre än det blek
gula fodr.;- skidskaft fina, uppr. — Odl. st. r. — 7, 8. • N. paniculåta (L.)

2 3 .  fsatis T o u r n .  B l o m m o r  s m å ,  g u l a .
Uppr., glatt, grenig; nedre bl. tungl., Öfre med pillik bas, 
n. jemnbr., blågröna; kronbl. svagt utböjda, n. viggl., 
längre än fod.; skid. hängande, gula 1. viol. med viggl. 
bas o. en på midten bredare, 3-ryggig nerv. — Hafstr.
r. —  7, 8 . ..................................................................!. tinctdria L.

Skid. med n. äggr. bas, äldre ljusgula med 3-rygg. huf-
vudnerv o. 2 sidonerver............................................ var. m aritim a  (Rupr.)

Bladen lemna ett blått färgämne.

24. Lepidium L. Blommor små, hvita eller grönaktiga.
Blågrön; nedre bl. pardel., Öfre jemnbr., ej omfattande; 
blr af skaftens längd, hv. 1. blekviol.; skid. rundade, ur-
nupna, uppt. vingade. — Odl. 1. förvild., r. — 6, 7. • L. sativum L.

Gråluden, uppt. grenig; rotbl. skaft., lyrform. inskurna, 
stjelkbl. täta, n. uppräta, med pillik bas; blr af skaftens 
halfva längd; skid. ellipt., urnupna, uppt. bredt ving.
— Åkr. r., SY. — 6, 7 . ............................................L. campéstre (L.)

Sträf, m. grenig; bl. enk. 1. dubb. pardel., de öfra hela, 
jemnbr.; blr kortare än skaft., utan kronbl., fod. hvit
kant., stånd. 2; skid. rundadt äggr. 1. ovala, svagt ur
nupna o. knappt ving. i spetsen. — Gat., grushög, etc. 
a. — 6—9 .................................................................... L. ruderåle L.

Glatt; bl. ovala—äggr. lancettl., såg., glatta 1. gleshår., de 
nedre långskaft., de Öfversta lancettl., helbrädd.; blr
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hvita, kort. än skaft,, i klasel. qvast., bildande rikblom. 
vippa; stånd. 6; fr. n. rund., oving. — Ballast, r., från
Eur. — 7, 8 . ............................................................... L. latifolium L.

Illaluktande, af skarp smak. L .s a tiv u m  användes som sallat.
25. Capsélla Med. Blommor små, hvita.

Glatt 1. hårig; rotbl. skaft., djupt parflik. 1. hela, tan- 
dade 1. n. helbrädd., stjelkbl. pillika; kronbl. omv. äggr., 
n. dubb. längre än fod., skid. utstående. — Odl. st. a.
— 5—9 . ....................................................................... C. Bursa pastoris (L.)

Kan, lagd på bränvin, användas mot frossa.
26. Thlåspi D ill.  Blommor små, hvita.

Glatt; rotbl. skaft., omv. äggr., snart vissnande, stjelkbl. 
aflånga, trubb., med pillik bas;* kronbl. utböjda, omv. 
äggr., dubb. längre än fod.; skid. rund. ellipt. med smal 
inskärning o. omärkl. stift, vingkant Öfverallt bred. —
Odl. st. a. — 6—9 . ....................................................Thl. arvénse L.

Glatt, blågrön; rotbl. i rosett 1. tufvade, skaft., omv. äggr., 
qvarsitt.; stjelkbl. äggr.—afl., med hjertl. bas; kronbl. n. 
uppr., tungl., längre än fod.; stånd.-knapp. slutl. svarta; 
skid. smalt omv. hjertl. 1. omv. äggr. med smal bas, 
bred inskärn. o. långt utskjut. stift, vingkant, uppt. af 
rummets bredd. — Förvild., r., M., fr. SO. Eur. — 5. • Thl. praécox Wulf. 

A r v e n s e  har svag lukt af hvitlök och ger, förtärd af korna, bismak åt mjöl
ken. Af fröen erhålles olja.

27. Senebiéra DC. Blommor små, hvita eller grönaktiga.
Nedligg., glatt; bl. långskaft., med snedt viggl., inskurna 
1. tand., 1. lancettl. helbrädd, flik.; blomklasar korta, sido- 
stående; blr o. de halfrunda 1. njurl., uddspets., vid 
kant. knöligt tand. skid. längre än skaft.; skid. affall.
hela. — Ballast, r., från Eur. — 7—9 . ....................S. Coronöpus (L.)

Nedligg. 1. uppstig., krushår.; bl. kortskaft., findel., med 
uddspets, flik.; blomklas. utdragna, sidost.; blr utan kronbl., 
de 4 längre stånd, utan knapp.; blr o. de nätrynkiga, 
njurlikt 2-knöliga, hvasst urnupna skid. kortare än 
skaft.; skid. affall. i 2 delar. — Ballast, r., från Eur.
— 7—9 . ....................................................................... S. didyma (L.)

C oron op u s kan ätas som sallat och fröen göra tjenst som peppar.
28. Subulåria L .  Blommor små, hvita.

Liten, glatt, med endast rotbl.; 2—6 blr i gles klase, 
kronbl. (saknas under vatten) n. uppr., viggl., dubb. 
längre än fod.; skid. på lika långa, utstående skaft. —
Stränd. — 7, 8 . ........................................................... S. aquatica L.

29. Camelina Crantz. Blommor hvitgula.
Styf, sträfhår. 1. n. glatt; bl. talr., fasta, blågröna, hel

brädd. 1. glest småtand., de nedersta kortskaft., snart 
bortvissn.; fod. krusigt hvithår.; skid. fasta, päronform., 
uppt. rund., något hoptryckta o. 2-eggade, sträfprick., med
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stift af deras halfva längd o. uppr. utstående, 1/2 tum
långa skaft; frön små bruna. — Odl. st. — 6, 7. • • C. sylvéstris Wallr.

Styf, något sträfhår. 1. n. glatt; bl. talr., fasta, något 
blågröna, de nedersta kortskaft., varaktiga; fod. glatt; 
skid. fasta, omv. äggr., n. trinda, nätådr., med m. smal 
kant, kort stift o. starkt utstående, n. tumslånga skaft; 
frön stora gula. — Linåkr., r. — 6 — 8 . ....................C. sativa Fr.

Vek, n. glatt; bl. glesa, tunna, rent gröna, de nedersta 
skaft., varakt., tand. 1. lyrform.; fod. krusigt hvithår.; 
skid. mjuka, omv. äggr. 1. n. klotr., uppt. tvära, upp
blåsta, nätådr., med omärkl. kant, kort stift o. slutl. ned
böjda, n. tumslånga, veka skaft; frön stora, bruna. —
Linåkr. — 6—8 . ........................................................... C. foétida (Sclikuhr)

Af fröen erhålles olja. #
30. Ålyssum L. Blommor små, gulhvita.

Styf, grågrön, vid bas. del. i uppstig, grenar, säll. enkel; 
nedre bl. smalt omv. äggr., vissn., de Öfre oskaft., jemnbr. 
tungl., trubb.; blr o. fr. i täta, slutl. utdragna klas.; 
kronbl. hela 1. intryckta, viggl., i y 2 gång längre än 
fod.; skid. af de utstående skaftens längd. — Sand. st., 
förvild., r., från Eur. — 5, 6 . ...................................A. calycinum L.

31. Farsétia R.Br. Blommor hvita.
Styf, gråluden; rotbl. skaft., snart vissnande, stjelkbl. 
lancettl., de öfversta spetsigare; kronbl. 2-klufna, 2—3 
ggr längre än fod.; skid. n. af de n. uppr. skaftens längd.
— Torr. st., r. — 7—9 . ........................................... F. incåna (L.)

32. Cochlearia Tourn. Blommor små, hvita.
Nedligg.—uppr., glatt; rotbl. långskaft., triangelf. 1, spjut- 

likt hjertl., stjelkbl. kortskaft., triangel- 1. rutform. med 
n. spjutl. bas, något köttiga; kronbl. n. uppr., dubb. 
längre än fod.; skid. slutl. nätådr., n. af de utstående 
skaftens längd. — Hafstr. r., SY. o. S. — 5, 6. • • C. dånica L. 

Verksam mot skörbjugg.
33. Dråba Dill. Blommor små, hvita eller gula.

Liten, med endast rotbl., ovalal. lancettl.; kronbl.'2-klufna,
2—3 ggr längre än fod., hvita; skid. glatta, afl.—ovala, 
uppr., på 2—4 ggr längre, utstående skaft. — Torr. 
st. a. — 4, 5 . ...............................................................D. vérna L.

Uppr. 1. uppstig.; rotbl. omv. äggr., stjelkbl. äggr.; kronbl. 
urnupna, uppr., n. tungl., gula, dubb. längre än fod.; 
skid. småhår., n. afl., på dubb. längre, utspärr. skaft.
— Torr. st. r., S. — 4, 5 . ........................................D. nemorosa L.

Uppr.; rotbl. viggl.—omv. äggr., stjelkbl. bredt äggr., spets.,
med hjertl. bas; kronbl. uppr., viggl., hvita, längre än 
fod.; stånd. 4; skid. glatta, afl., på n. lika långa, n. ut
spärr. skaft. — Back. r., SY. — 5, 6 . ........................D. muralis L.

Uppr., gråluden, mångblad., med grenskott; rotbl. tungl.
1. smalt omv. äggr., stjelkbl. äggr. lancettl.; kronbl. ur-
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nupna, omv. äggr., hvita, dubb. längre än fod.; skid.
lancettl. 1. smalt afl., ofta vridna, n. nppr., åtminst. dubb.
längre än skaft. — Torra st. r., S. o. V. — 5, 6. • D. incåna L.
Högre o. styfvare, bl. tättsitt., uppåt mindre, n. lancettl.,
blr mindre. — S V ........................................................ var. stricta Hrtm.

Fam. 10. Resedåceae. Hyllet dubbelt, oregelbundet; fodret 4—6-bla- 
digt omkring en köttig disk, på livilken de 3—6 flikiga kronbla
den och de talrika fria ståndarne äro fastade; frukt enrummig, fler- 
fröig kapsel, öppen i toppen, med frön längs väggarne; blom m or 
i M asar.

1. Reséda L .  Blommo  ̂ små, gulaktiga.
Glatt; bl. hela, jemnbr. afl., glänsande o. vågiga; blom
klase m. utdragen, smal; fod. 4-blad.; kr. blekgul. —
Ballast, r., från Eur. — 7, 8 . ....................................R. lutéola L.

Glatt; stjelkbl. parflik. med jemnbr., ofta vågbrädd, flik.; 
blomklase kort, äggr.; foderbi. 6, trubb.; kr. gröngul. —
Ballast, r., från Eur. — 7, 8 . ....................................R. lutea L.

Gleshår.; bl. hela 1. 3-flik. med viggl. bas; blomklase äggr. 
afl., spets.; foderbi. 6, trubb.; kr. gulhvit. — O dl., från 
N. Afr. -  6—9 . ....................................................... R. odorata L.

R . luteola lemnar ett gult färgämne, odorata har m. välluktande blommor.

Fam. 11. Violaceae. Hyllet dubbelt, oregelbundet, 5-taligt; foderbladen 
med bihang nedanom basen; kronan med sporre, violartad; ståndrare 
5, nästan utan strängar, med hopstående knappar, hvaraf två med 
bihang  ̂ inneslutna i kronsporren; frukt enrummig, flerfröig kapsel 
med frön längs väggarne; blom m or p å  enblom m iga s k a f t

1. Viola Tourn. Blommor blå, violetta, hvita eller gulaktiga.
* Kr. af 2 uppåt o. 3 nedåt rigtade bl., stipler små, hela, 

stund, hvasstandade.
a. Blomskaften jemte de långskaft. bl. utgående från rot

stocken.
1. Foderbi. trubbiga, bl. jemte skaft småludna.

Bl. från rotstock o. långa, kryp., rotslående grenskott, 
knippevisa, långskaft., rund. hjertl., kortspets., med hinn
akt. stipl.; skärm ofvan blomskaftets midt; kronbl., med 
undant, af det nedersta, ej urnupna, viol., säll. hvita, 
vällukt. — Odl. o. förvild., från Eur. — 4—6. • • • V. odoråta L.

Bl. knippevisa, aflångt hjertl., trubb., med örtart., hinn
kant. stipl.; skärm vanl. nedom blomskaftets midt; kron
bl. uppt. urnupna, mörkblå—viol., vanl. luktlösa. —
Back. r., SV. — 5, 6 . ............................................... V. hirta L.

Starkare hårig än fÖreg.; bl. utdraget hjertl., spets., med 
örtart., syltand. stipl.; skärm ofvan skaftets midt; kronbl. 
uppt. föga 1. icke urnupna, ljusblå med hvitakt. sporre, 
vällukt. — Lund. r., SO. — 5, 6 . ...............................V. COllina Bess.
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2. Foderbi. trubb., bl. glatta 1. n. glatta, bladskaft 
glatta.

Bl. n. glatta, utdraget hjertl., med smalt vingkant. skaft; 
skärm ofvan skaftets midt; kronbl. uppt. intryckta, ljust 
viol., luktlösa, med teml. kort sporre. — Strand., di
ken, r., S. — 6 . ........................................................... V. uliginosa Bess.

Bl. glatta, under kort glesbår., rundadt hjertl., det ne
dersta n. njurl., med skaft o. skärm vanl. som hos föreg.; 
kronbl. uppt. hela, blå-gredelina, det nedersta intryckt, 
rödstrimmigt, med utdragen sporre, luktlösa. — Fugt.
st. — 5, 6 . ................................................................... V. suécica Fr.

Bl. glatta, glänsande, rundadt njurl., på ovingade skaft; 
skärm vanl. vid 1. nedom skaftets midt; kronbl. som 
hos föreg., ljusgredelina, stund. n. hvita, med vanl. kort
sporre. — Fugt. st. a. — 5, 6 . ................................V. palustris L.
Större; öfversta bl. med kort spets; skärm stund, ofvan
skaftets midt; blr blågredelina.....................................var. ep ip sila  Ledeb.

3. Foderbi. spetsiga, bl. jemte skaft kort gleshåriga.
Bl. små, tunna, hjertl., spets.; skärm ungef. vid skaftets
midt; kronbl. uppt. svagt intryckta 1. hela, blå, säll. 
hvita, med lång, trubb. sporre, vällukt. — Fugt. st. 
r. — 5, 6 . ................................................................... V. umbrösa (Whlnb.)

b. Yårblr o. bl. från rotstocken, sedan bladig stjelk med 
oftast kronlösa blr, fod. spets.

Bl. stora, bredt hjertl. 1. njurl. med kort spets, under gles
hår., på ensidigt håriga skaft; skärm ofvan skaftets midt; 
kronbl. uppt. hela, ljusblå, med stor, trubb., gulhvit 
sporre, vällukt. — Lund. — 5, 6 . ............................V. mirabilis L.

c. Alla blr utgående från en bladig stjelk, foderbi. spets.
1. Bladskifvan icke nedlöpande på skaftet.

Bl. tunna, rent gröna, rundadt hjertl., n. glatta, med 
glatta skaft, de öfre kortare; blr stora, blå, stund, hvita, 
med urnupen sporre, kaps. aflångt äggform., spets., glatt.
— Skog, back., a. — 5—7 . ....................................... V. syIvätica Fr.
Kronbl. stora, rundade, med hvitgul sporre................var. B iv in id n a  (Rchnb.)

Bl. små, fasta, grågröna, rundadt hjertl., trubb., jemte 
skaft, tätt småludna, m. säll. n. glatta, blr små, blågre
delina, säll. hvita, med blå 1. hvit, icke urnupen sporre; 
kaps. äggform., mindre spets., småluden. — Sandback.
— 5, 6 . .......................................................................V, arenaria DC.

Bl. fasta, blåakt. gröna, afl. hjertl., trubb., n. glatta, med 
glatta skaft, de öfre kortare; blr stora, blå, stund, hvita, 
med gulhvit, hel 1. urnupen sporre; kaps. afl. 1. ägg
form., trubb. med udd, glatt. — Skog, back., a. — 5— 7. . V. canina L.
2. Bladskifvan nedlöpande på det uppt. smalt ving

kant. skaftet.
Bl. äggr. lancettl., trubb., med något hjertl. bas, glatta; 
blr ljusblå, n. hvita, med kort, kägellik, grönakt. sporre; 
kaps. afl., trubb., glatt. — Fugt. st., r., SY. o. SO.
— 6 — 8 . .......................................................................V. stagnina Kit.

5
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** Kr. af 4 uppåt o. 1 nedåt rigtade bl., stipler m. stora, 
bladlika, lyrformiga.

Bl. äggr. 1. ovala, skaftade, de nedre vanl. med hjertl. bas; 
kronbl. vanl. olikfärgade, de 2 Öfversta viol., de 3 Öfriga 
gula 1. hvitakt., blåstrimmiga. — Odl. st. a. — 5—10. • V. triCOlor L.
Kronbl. n. enfärgadt hvitgula, af fodrets längd 1. kortare. • var. a rvén sis (Murr.) 

Rensande, blodrenande och svettdrifvande. Af blommorna af de välluktande 
arterna, isynnerhet af od orä ta , beredes parfym; V . tr ico lo r  odlas i mångfaldiga 
varieteter som prydnadsväxt.

Fam. 12. Droseråceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; ståndare 
5, fria; frukt enrummig, flerfröig kapsel med frön längs väggarne; 
blom m or eller blad glandelbärande.

1. Parnassia Tourn. Blomman hvit.
Bl. bredt hjertl., trubb., glatta, rotbl. talr., långskaft.,
stjelkbl. halftomfatt.; kronbl. 5, ellipt., med Qällika, 10 
— 15-stråliga bikronbl. — Fugt. st. a. — 7, 8. • • • P. palustris L. 

Ståndarne böja sig turvis till märket för att afgifva sitt frömjöl.
2. Drdsera L. Blommor små, hvita.

Bl. breda, rundade, utbredda, på långa mjukhår. skaft;
blomstäng. uppr., hög; blomskärm små, syllika, lätt af-
fall.; stift vanl. 3. — Kärr. a. — 7 . ....................... Dr. rotundifölia L.

Bl. smala, tungl., uppr., på långa, n. glatta skaft; blom
stäng. uppr., m. högre än bl.; skärm som hos föreg.;
stift vanl. 5. — Kärr. — 7 . ........................................Dr. longifölia L.
Bl. litet bredare, omvändt äggrunda.............................var. oboväta  (M. & K.)

Bl. omv. äggr., uppr., på långa, glatta skaft; blomstäng. 
båglikt uppböjd, föga högre än bl.; blomskärm varak
tiga; stift 3—4. — Kärr, r. — 7, 8 . ........................Dr. intermédia Hayne.

Egendomliga genom sina klibbiga, rödt glandelhår., känsliga bl., hvilka fast- 
hålla och uppfräta mindre insekter och andra smådjur.

Fam. 13. Ciståceae. Hyllet dubbelt, 5-taligt, af oregelbundet foder ock 
regelbunden, roslik, krona; ståndare talrika, fria; pistill ensam; 
frukt enrummig, flerfröig kapsel med frön längs väggarne; buskar- 
tade, eh u ru  o fta  örtlika  v ä x te r  m ed hela blad.

1. Heliänthemum Tourn. Blommor gula.
Bl. mots., afl., helbrädd., hårbrädd. o. under gråludna, 
med äggr. lancettl. stipler; blr långskaft., lutande, i få- 
blommig klase; kronbl. dubb. längre än fod., i spets, 
hela; kaps. småluden. — Ängsback., r. — 6, 7. • • H. vulgäre Graertn.
Blr samt de undert. n. hvitludna bl. små; m. lågväxt. • • var. p e tra eu m  Whlnb.

Närbeslägtade äro T h eä cea e, med läderartade blad och 2—7-rummig frukt 
med 2—7 stift, livartill höra Thebusken (T h é a  ch in énsis), och den praktfulla Ca- 
melian (G am ellia  ja p ö n ic a ) , hvardera hemma från China och Japan; äfvensom A u -  
ra n tiå cea e , med sammansatta, läderartade, glandelpunkt. blad och stora, m. saftiga, 
tjockskaliga, flerrummiga bär, hvaribland arter af slägtet C itru s (citron, pomerans, 
apelsin) allmänt odlas i varmare länder.
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Fam. 14. Silenåceae (Caryophylleae). Hyllet dubbelt, regelbundet, 
5-taligt, af sambladigt foder och nejlikartad krona, jemte pistillen 
ocb 10 fria ståndare på ett inom fodret förlängdt fäste; frukt en- 
rummig eller ofullständigt flerrummig, flerfröig kapsel med frön i  
midten; blad m otsatta , h e la ; blr va n ligen  i  kn ippen .

1. Siléne L .  Blommor hvita, sällan röda.
* Blomfod. uppblåst äggform., nätådrigt; glatta, blågröna 
örter.

Uppr. 1. nedtill uppstig., bl. fasta, lancettl.; blr lutande, 
i mångblom., klynnedeladt knippe, med hinnakt., hvita 
skärm; fod. hvitgrönt 1. rödakt., mörkådrigt; kronbl. 
djupt 2-klufna med 2-knölig bikrona. — Äng. a. —
6—8 . ..............................................................................S. infläta (Salisb.)

Stund, genom ståndarnes 1. pistillens felslagning två
byggare. ....................................................................... f. diöica M.Br.

Nedligg, 1. uppstig.; bl. köttiga, smalt lancettl.; blr uppr.,
1— 5 i stjelkarnes spets, med Örtart., gröna 1. röda skärm; 
fod. som hos föreg.; bikronan fjällik, 2-tand. — Hafs- 
stränd. — 6—8 . ........................................................... S. maritima With.

** Blomfod. ej uppblåst, smalt bägarl.; kronbl. urnupna 1. 
tand.; glatta o. blågröna örter.

Uppr., klynnedel.; bl. smalt äggr.—lancettl.; knippe gles
blom?, blr hvita. — Berg. — 7 . ................................S. rupéstris L.

Uppr., vid öfre lederna klibb.; bl. bredt äggr., omfattan
de; knippe tätt, qvastlikt; blr röda. — Odl. o. förvild., 
från S. Eur. — 7, 8 . ................................................... S. Arméria L.

*** Blomfod. ej uppblåst, n. rörform. 1. smalt bägarl.; kronbl. 
tand. 1. djupt 2-klufna; vanl. håriga örter.

Uppr., grålud., uppt. klibbhår., nedt. glest långhår., gles
blad.; bl. smalt omv. äggr.—jemnbr. afl.; blr ens., skif- 
tev. i bladveck., bildande gles, ensid., axl. klase; kronbl. 
hvita 1. rödlatta, tand., med utdragna bikronbl.; fruktfod. 
äggr. med långa, syll. flik. — Ballast, r., från Eur. —
6, 7...............................................................................S. gållica L.

Uppr., tätblad., klibbhår.; rotbl. tungl., stjelkbl. äggr. lan
cettl., i kanten vågiga; knippen flere i utdragen klase; 
fodertänd. korta, trubb.; kronbl. hvita, djupt 2-klufna, 
utan bikr. — Hafstränd. r. — 6, 7 . ............................S. viscösa (L.)

Uppr., klibbhår.; rotbl. omv. äggr., de öfre äggr. lancettl., 
i kanten platta; knippe ensamt, fåblommigt 1. qvastlikt; 
fodertänd. långa, spets.; kronbl. hvita 1. rödl., djupt 2- 
klufna, med 2 tvärhuggna bikronbl., vällukt., öppna en
dast mulna dagar o. i mörker. — Odl. st. r. — 7, 8. • • S. noctiflöra L.

Uppr., glesblad., gråluden 1. glatt; rotbl. tungl., de Öfre 
jemnbr. lancettl.; blomknippen flere, ordnade i ensidig 
klase; kronbl. gulhvita, djupt 2-klufna, med 2 syllika 
bikronbl. — Torr. st. — 6, 7 . ....................................S. nutans L.

2. Meländrium Roehl. Blommor röda eller hvita.
Mjukluden, säll. glatt; bl. äggr., kortspets.; fod. hvitulligt, 

med triangul. äggr. tänder, icke nående Öfver kapseln;
blr röda, säll. hvita. — Lund. a. — 6—8 . ............... M. sylvéstre (Schkuhr.)
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Kort gråluden; bl. lancettl., långspets; fod. glandelhår., 
med från äggr. bas smalt jemnbr. tänder, nående öfver 
kapseln; blr hvita, säll. rödlätta, vällukt., Öppna mot aft.
—  Torr. st. —  7— 9 . ...................................................M. praténse (Rafn)

3. Viscåria (Rnpp.) Blommor högröda, sällan hvita.
HoggrÖn, nppt. klibbig; bl. lancettl. jemnbr., spets., de 
Öfre paren med slidlikt sammanhäng. baser, jemte skär
men ullhår.; blomknippen i gles klase ; fod. smalt bägarl., 
gleshår.; kronbl. hela 1. grundt urnupna. — Angsback. 
a. — 6, 7 . ....................................... : ....................... V. vulgåris Koehl.

Blåakt. grön, ej klibbig; bl. o. skärm glatta; knippen n. 
i qvast; fod. n. klockl., glatt; kronbl. 2-klufna.— Back., 
r. — 7, 8 . ....................................................................V. alpina (L.)

4. Lychnis L. Blommor ljnsröda, sällan hvita.
Något sträf; bl. smalt tungl. o. lancettl. jemnbr.; knippe 
glest, qvastl.; fod. klockl., vanl. rödbrunt; kronbl. djupt 
smalflik. — Fugt. äng. a. — 6, 7 . ............................L. Flos CUCUli L.

5. Ågrostémma L. Blommor stora, violettröda.
Grågrön, sträfhår.; bl. smalt jemnbr., parvis med sam
manhäng. baser; blr ensamma, långskaft.; kronbl. utan
bikr. — Åkr. — 6—8 . ................................................Å. Githago L.
Enblom.; blr mindre; foderflik. ej längre än kronbl. • var. n an a  Hrtm.

Fröen uppgifvas vara giftiga, men utan skäl. Äro för Öfr. till vigt o. stor
lek m. lika sädeskornen och på grund deraf svåra att bortrensas.

6. Saponåria L. Blommor hvita eller röda.
Glatt; bl. ovala—äggr. lancettl., med smal bas; knippe
qvastl.; fod. trindt, glatt 1. kort gleshår.; kr. med fjällika
bikronbl., vällukt. — Förvild., ballast, fr. Eur. — 7, 8. • • S. officinalis L.

Blågrön, glatt; bl. äggr. med rundad, n. hjertl. bas, par
vis sammanhäng.; knippe upprepadt klynnedel.; fod. ving
kant., glatt; kr. utan bikr. — Förvild., ballast, från
Eur. — 7, 8 . ................................................................S. Vaccåria L.

offic in a lis fradgar som såpa då den söndergnuggas i vatten. Bitter, ren
sande och stärkande, kan den användas mot rheumatism, gulsot o. hudsjukdomar.

7. DiånthllS L. Blommor röda eller hvita.
* Kronbl. hela, i spetsen tandade, med bar klo.
HoggrÖn, glatt; bl. äggr. lancettl. med smal bas, sträf- 
bräddade; knippen täta, qvastl,; ytterfod. sylspets., af det 
glatta fodrets längd. — Odl., från S. Eur. — 7, 8. • • D. barbatus L.

Blågrön, glatt; bl. smalt jemnbr., spets., med släta kan
ter; blr 1—4, långskaft., vällukt.; ytterfod. kortspets., m. 
kortare än det glatta fodret. — Odl., från S. Eur. —
6— 8 . .......................................................................... D. Caryophyllus L.

Mörkgrön, finhårig; bl. smalt jemnbr., spets., sträfbräd- 
dade; blr 1—4, långskaft.; ytterfod. 2-blad., uddspets., 
hälft, kortare än fod. — Ängsback. a. — 6—8. • • • D. deltöides L. 
Blågrön; bl. trubb.; ytterfod. vanl. 4-blad.; blr hvita 1. 
blekröda........................................................................ var. g la u cu s (L.)
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** Kronbl. djupt findelade, yid klon håriga.
Ljust blågrön, glatt; tätt tufvig, med talr., låga, uppstig.
1. uppr., spensliga o. enkla, vanl. enblom. stjelkar; bl. 
smalt jemnbr., flere grr kortare än stjelkledstyck.; ytter- 
fod. 4 ggr kortare än det rödakt. fod.; blr hvita, väl
lukt. —  Sand, r. — 7, 8 . ...........................................D. arenarius L .

Blågrön, glatt, glest tufvad, med talr., fotshöga, uppr., 
grofva o. greniga, 2—flerblom. stjelk.; bl. lancettl. jemnbr., 
ungef. af stjelkledernas längd; ytterfod. ungef. 3 ggr 
kortare än det vanl. violetta fod.; blr stora, ljusröda, 
svagt vällukt. — Äng., back., N. —  7, 8 . ................D. supérbus L.

Prydnadsväxter, isynnerhet b a rb a tu s o. G aryop h yllu s, den sednare ofta dubbel.
8. Gypsöphila L. Blommor små, hvita eller rödlätta.

Blågrön, tufvig; stj. uppstig. 1. uppr., enkel 1. uppt. gre- 
nig, nedt. glatt, uppt. klibbhår.; bl. lancettl. jemnbr.; 
knippe tätt, qvastl.; kronbl. hela, tvära, kortare än stånd.
— Sand., torra st. — SO. o. NO. — 7, 8 . ................G. fastigiåta L.

Höggrön; stj. uppr., spenslig, m. grenig, nedtill småhår., 
uppt. glatt; bl. smalt lancettl. jemnbr.; blr ens., långskaft., 
i blad- o. grenveck.; kronbl. hela, i spets. tand. 1. ur- 
nupna, längre än stånd. — Torra st., r. — 7—9. • • G. muralis L.

Blågrön; stj. uppr., m. grenig, glatt; bl. lancettl.; knippen 
upprepadt klynnedel., m. yfviga; kronbl. 2-klufna, längre 
än stånd. — Odl., ballast, från SO. Eur. — 7, 8. • • G. paniculåta L.

Fam. 15. Alsinåceae (Caryophylleae). Hyllet dubbelt, regelbundet, 
vanligen 5-taligt, af fribladigt foder och kronblad utan klo; stån
dare vanligen 10, fria; frukt enrummig, flerfröig kapsel med frön i  
midten; blad m otsatta  eller  sken bart kransvisa , h e la ; blom m or o fta  sm å, 
i  kn ippen .

1. iVialåchium Fr. Blommor hvita.
Nedligg. 1. uppstig., slak, uppt. glandelhår., grenig; bl. 

äggr. hjertl., de öfre omfattande; blr i blad- o. gren
vecken på långa, slutl. utspärr. skaft. — Fugt. st. r.
—  7— 9 . ......................................................................M. aquaticum (L.)

2. Stellaria L. Blommor hvita.
* Bl. breda, äggr. 1. hjertl., de nedre skaft.; kronbl. djupt 

2-delade.
Stj. från nedligg. bas uppr., spenslig, öfverallt mjukhår.; 

bl. mjukhår., de nedre med hjertl. bas; blr i glest topp
knippe ; kronbl. n. dubb. längre än fod. — Fugt. st.
—  6, 7 . ..................................................................... St. némorum L.

Stj. nedligg., slak, vexelvis ensidigt ullhår.; bl. glatta, med
rundad bas, de nedre med vingkant, o. hårbrädd, skaft; 
blr ens. på långa, slutl. nedböjda skaft; kronbl. kortare 
an fod.; stånd. vanl. 3—5, med bruna knappar. — Odl.
st. a. — 4—10..................... .......................................St. média L.
Bl. något köttiga, kronbl. n. af fodrets längd; stånd. 10* • var. n eglécta  (Weihe)



70 15. ALSINACEAE.

** Bl. smala, vani, jemnbr. 1. smalt lancettl., alla oskaftade.
a. Kronbl. till midten 2-klufna.

Stj. uppstig., sträfkant.; bl. smalt lancettl., bredast vid 
basen; blr i yfvigt toppknippe, med örtart. skärm; fod. 
n. nervlöst; kronbl. dubb. längre. — Lund. — 6, 7. • • St. Holdstea L.

b. Kronbl. till basen 2-delade.
Stj. styft uppr., glatt; bl. från basen n. jemnbr., glatta; 
blr i långskaft, toppknippe, med hvita, hinnakt., glatta 
skärm; fod. 3-nervigt, glatt, vanl. kortare än kronbl. —
Fugt. st. — 6, 7 . ........................................................St. palustris (Murr.)
Till färgen blågrön...................................................  . var. gld u ca  (With.)

Stj. slakt nedligg. 1. uppstig., glatt; bl. smalt jemnbr. lan
cettl., med hårbrädd, bas; blr i långskaft., yfvigt topp
knippe, med hvita, hinnakt., svagt hårbrädd, skärm; fod.
3-nerv., svagt hårbrädd., ungef. af kronbhs längd. —
Torra st. a. — 6—8 . ................................................... St. graminea L.
Bl. bredare, lancettl., tunna; knippe fåblommigt. • • • var. ju n c e a  (Fr.)

Stj. spenslig, vanl. uppr., sträf; bl. smalt jemnbr., med 
smalare, hårbrädd, bas; blr i långskaft., fåblom. topp
knippe, med hvita, hinnakt., glatta skärm; fod. vid blom
ningen n. nervlöst, torrt 3-nerv., n. längre än kronbl.
— Fugt. skog. — 6—8 . ................................................St. Friesiåna Ser.

*** Bl. korta, lancettl. 1. afl., alla oskaft.; blr ens. 1. i små, 
fåblom. knippen i bladvecken; kronbl. djupt 2-del.

Stj. nedligg. 1. uppstig., slak, glatt; bl. glatta, med hår
brädd. bas, något tjocka o. blågröna; skärm hvita, hinn
akt., glatta; fod. slutl. 3-nerv., längre än kr. — Fugt.
st. — 5—8 . .............................................................. St. uliginosa Murr.

Stj. nedligg. 1. uppstig., glatt, liksom de något tjocka bl.; 
skärm örtartade, glatta; foderbi. otydl. 3-nerv., spets., 

kortare än kr. — Fugt. st., N. o. O. — 7, 8. • • • St. crassifdlia Ehrh.
3. Cerastium Dill. Blommor hvita.

* Kronan m. längre än fodret.
Tätt tufvad, långt mjukhår. 1. glatt; stj. uppstig. 1. uppr.,

1— 3-blommig; bl. smalt’ afl. 1. ellipt.; Öfre skärm, hinn
kant.; foderbi. smala, n. lancettl., hinnkant.; kronbl. ut
bredda; kaps. cylindr., krökt, dubb. längre än fod. —
Bergtrakt, r., N. o. O. — 7, 8 . ................................C. alpfnum L.

Kort gråluden, stund, glandelhår.; stj. uppstig. 1. uppr., 
mångblommig; bl. smalt lancettl. 1. n. jemnbr.; skärm 
bredt hinnkant.; foderbi. afl., trubb., hinnkant.; kr. klock
form. hopdragen; kaps. cylindr., något krökt, föga längre
än fod. — Torra st. r., S. — 6—8 . ........................C. arvénse L.

** Kronan ungefär af fodrets längd eller kortare.
Småluden; stj. uppstig., med utstående hår o. mångblom., 
litet knippe; bl. omv. äggr. 1. äggr. afl., trubb., till
tryckt hår. o. hårbrädd.; skärm hinnkant.; kronbl. grundt
2- klufna, af fodrets längd; fruktskaft slutl. utåt båg-
böjdt. — Odl. st. a. — 5—9 . ....................................C. vulgatum L.
Stj. ensam, trådsmal, n. uppr., enkel, 1—4-blom.; bl.
tunna, långt hårbrädd.................................................var. filiform e Hrtm.
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Stj. uppt. med 1. utan glandelhår; bl. n. ovala; kr. nå
got längre än f o d . ....................................................... var. a lp éstre  (Lindbl.)

Småluden 1. glandelhår., grågrön; stj. uppr., med klynne- 
del. toppknippe; bl. bredt äggr.—ovala, kort uddspets.; 
skärm bredt hinnkant.; kronbl. urnupna 1. nagg., kort. 
än fod.; stånd. vanl. 5; fruktskaft i början nedböjdt, se
dan uppr. — Torra st., r., S. — 5, 6 . ....................C. semidecåndrum L.

Mjukt långhår., uppt. vanl. glandelhår., blekgrön; stj. 
uppstig. 1. uppr., med kortgren., gyttradt knippe; bl. 
bredt ovala 1. rundade, stund, kort uddspets.; skärm 
utan hinnkant; kronbl. grundt 2-klufna, vid basen hår.,
af fodrets längd 1. längre; fruktskaft rakt, uppr. — Fugt.
st. r., S. o. M. — 5—9 . ........................................... C. viscosum L.

4 .  Årenåria L .  B l o m m o r  h v i t a .
Stj. uppstig., spenslig; bl. tunna, kortskaft., äggr., kort
spets., tydl. 3 — 5-nerv.; blr på ens., enblom. skaft i öfre 
bladveck. o. grenspets.; foderbi. 3-nerv., lancettl.—syllika, 
hinnkant., småhår., längre än kr. o. kapseln; fruktskaft
lutande 1. nedböjdt. — Skog. — 6, 7 . ....................... A. trinérvia L.

Stj. uppstig.; bl. tunna, n. oskaft., ovala 1. äggr., kort
spets., en- 1. otydl. 3-nerv.; blomskaft enblom., 1—3 
tills, i grenspets. 1. öfversta bladveck., vanl. med 2 små 
skärm; foderbi. nervlösa, äggr., trubb., knappt hinnkant., 
glatta, m. kortare än kr. o. kapseln; fruktskaft uppr.
— Fugt. st. r., N. — 7, 8 . ....................................... A. laterifldra L.

Stj. uppstig.—uppr., styf; bl. m. små, fasta, grågröna, 
sträfva, oskaft., äggr., spets., tydl. flernerv.; blr i tätt 
knippe; foderbi. 3-nerv., äggr. lancettl., spets., hinnkant., 
styfhår., längre än kr., af kapselns längd; frukskaft 
uppr. — Torra st. a. — 6—8 . ................................... A. serpyllifölia L.

5 .  H a l i å n t h u s  F r .  B l o m m o r  h v i t a .
Nedligg. 1. uppstig., tjock o. köttig; bl. tättsitt., äggr. 1. 
lancettl., blr kortskaft., ens. i öfre blad- o. grenveck. —
Hafstränd. — 6—8 . ................................................... H. peplöides (L.)

6 .  A l s f r t e  W h l n b .  B l o m m o r  h v i t a .
Nedligg., med uppstig. 1—2-blom. grenar, glandelhår.; bl. 

smalt jemnbr., trubb., nerviga; foderbi. spets., hinnkant.,
3-nerviga, ungef. af de till en kort klo hopdragna kronbl:s
längd 1. litet kortare. — Berg. r., SO. — 7, 8. • • • A. vérna (L.)

7 .  Sagma P r e s l .  B l o m m o r  h v i t a  e l l e r  k r o n l ö s a .
Uppstig. 1. uppr., glatt 1. kort glandelhår., med af små 

blad- 1. grengyttringar knutiga grenar; bl. trådsmala; 
blr ens., skaft., uppr.; kronbl. 5, omv. äggr., m. längre
än fod. — Fugt. st., stränd. — 7, 8. ........................ S. nodösa (L.)

Nedligg. 1. uppstig., glatt, liten; bl. smalt jemnbr., spets.; 
blr ens., skaft., lutande, 4-tal.; kronbl. inga 1. m. kor
tare än fod.; stånd. 4—7. — Fugt. st. a. — 5 — 8. • • S. procumbens L.
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8. Spérgula L. Blommor hvita.

Stjelkgrenar uppr. 1. uppstig., mjuka, glandelhår., öfver- 
sta ledstycket föga längre än de Öfriga; bl. skenbart 
kransv., köttiga, n. trådsmala, med längdfåra undertill; 
blr i qvastl. knippe; kronbl. n. äggr., trubb.; frön n. 
klotr., med smal, slät vingkant. — Odl. st. a. — 7—9. • Sp. arvénsis L.

Blågrön; stj. uppr., styf, glatt 1. nedt. glandelhår., öfver- 
sta ledstycket omkr. dubb. längre än de öfriga; bl. korta, 
n. trinda, utan fåra undert.; blr i qvastl. knippe, vanl. 
slutna; kronbl. ovala, trubb.; stånd. 5—10; frön plat
tade, med bred strimmig vingkant. — Berg. — 5, 6. • Sp. ver nålis Willd.

Omtyckta af boskapen, fröen af foglar.

9. Spergulåria (Pers.) Blommor röda.
Stj. uppstig., trind, uppt. klibbluden, med ledstycken vanl. 
längre än de trådsmala, platta, uddspets, bl.; stipler 
glänsande, fria, utdragna, med sargad spets; knippen i 
ensid. klase, med skärm; blr klarröda; kapsel n. af fo
drets längd, på nedböjdt skaft; frön päronform., knöliga, 
ovingade. — Torra st. a. — 6—8 . ............................Sp. rubra (L.)

Köttig, blågrön; stj. uppstig., plattad, glatt 1. uppt. klibb
luden, med kortare ledstycken i förhållande till de half- m
trinda, trubb. bl.; stipler sammanhäng. med basen, korta, 
n. hela; knippen som hos föreg.; blr blekröda; kapsel un- 
gef. 1/3 längre än fod., på nedböjdt skaft; frön rundade,
3-sid. plattade, knöliga, med 1, utan vingkant. — Hafs-
stränd. — 6—8 . ........................................................... Sp. salma (Presl)
Varierar med trind stj., spets, bl., uppr. fruktskaft o.
släta frön....................................................................... var. m edia  (Wahlb.)

Grof, köttig, blågrön, med n. vedart. rot o. hoptryckt, 
vanl. glatt stj.; bl. halftrinda, trubb.; stipler som hos 
föreg.; knippen i utdragna klasar, utan skärm; blr blekrÖ- 
da; kapsel dubb. längre än fod., på nedböjdt skaft; frön 
rund., platta, släta, vanl. bredt vingade. — Ballast, r.,
S. — 7, 8 . ................................................................... Sp. marina (Wahlb.)

Fam. 16. Paronychiåceae. Hyllet regelbundet, 5-taligt, dubbelt eller utan 
kronblad; fodret sambladigt; ståndare 5, motsatta foderflikarne eller 
10, fria, fastade i fodrets botten; frukt enrummig, enfröig, nötlik, 
omsluten af det qvarsittande fodret; ila d  m otsatta , sätt. sk iftev isa , 
h e la ; blom m or små, g rön a k tiga  etter hvita , v a n lig en  i  kn ippen .

1. Herniäria Tourn. Blommor mycket små, gulgröna.
M. grenig, glatt o. ljusgrön; bl. mots. 1. uppt. skiftev., 
n. oskaft., smalt omv. äggr. 1. afl., olikst.; stipl. m. 
små, hvita; blr i hufvudl. gyttringar, skiftev. i bladveck.
— Torra st. r. — 6 —8. ............................................H. glåbra L.
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2. Corrigiola L. Blommor små, hvita.
Blågrön; bl. skiftevisa, smalt lancettl. 1. afl., med små 
hinnakt. stipler; blr i klasar i topp. o. öfre bladveck.; 
kronbl. 5, af foderflik:s längd. — Ballast, r., SV., från 
Eur. — 7, 8 . ............................................................... C. littorälis L.

3. Scleränthus L. Blommor små, gröna eller hvitgrona.
Blågrön; bl. vid basen hinnakt. o. hårbrädd., samman
hängande, vanl. ensid. böjda; blr tätt gyttrade i gren. 
knippen, med trubb., bredt hvitt hinnkant., slutl. omkr. 
fr. hopslutna foderflik. — Back. r. — 6—8. . . . .  Sel. perénnis L.

Grön 1. gulgrön; bl. som hos föreg., men högre upp 
hårbrädd. o. knappt ensid. böjda; blr glesare gyttrade, 
med spets., m. smalt grönaktigt hvitt hinnkant., fr. ej 
omslutande foderflik. — Torra st. a. — 6, 7. • • • • Sel. ånnilUS L.

På rötterna af annuus anträffas små knölar, som färga rödt.

Fam. 17. Elatinåceae. Hyllet regelbundet^ 3—4-taligt, af n. fribladigt 
foder och kronblad utan klo, eller endast foder; ståndare lika eller 
dubbelt så många som hy liebladen, fria; frukt 3 —4-rummig, mång- 
fröig kapsel, med frön i midten; ila d  m otsatta  eller kran svisa , h e la ; 
blom m or i  bladvecken .

1. Elatine L. Blommor små, blekröda, hvita eller, under vatten, kronlÖsa.
Krypande, rotslående; bl. mots., omv. äggr., med skaft 
af skifvans längd 1. längre; blr röda, oskaft., 4-tal.; 
stånd. 8. — Stränd. — 6—9 . ................................... E. Hydröpiper L.

Krypande, rotslående; bl. mots., bredt omv. äggr., n. 
oskaft. 1. med kortare skaft än skifvan; blr rödakt., n. 
oskaft., 3-tal.; stånd. 3. — Stränd. — 6— 9. • • • • £ .  triåndra Schkuhr.

Uppr. 1. uppstig.; bl. kransv., smalt lancettl. 1., ofvan 
vattnet, n. äggr., oskaft.; blr hvita, kort- 1. n. oskaft.,
4-tal.; stånd. 8. — Våta st. r., SV. o. S. — 7, 8. • • E. Ålsinåstrum L.

Fam. 1 8 .  Hypericåceae. H yllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; ståndare 
talrika, polyadelphiska; frukt 3—5-rummig, mångfröig kapsel med 
frön i m idten ; blad m otsatta , hela, g la n d elp u n k terad e; blom m or i k n ippen .

1. Hypéricum L .  Blommor gula.
Uppr., småhår.; stj. trind; bl. vanl. m. kortskaft., ovala 

1. äggr., undertill blågröna; foderflik. lancettl., spets. 1. 
n. trubb., med glandler i kanten; kronbl. mot spets, 
svartprick. — Back. r., SV. — 7, 8 . ........................ H. hirsutum L.

Uppr. 1. uppstig., glatt; stj. 4-kant.; bl. oskaft., bredt 
äggr. — ellipt., glest punkterade; foderflik. äggr., trubb., 
jemte kronbl. öfverallt svartprick. — Äng. a. — 7, 8. • • H. quadrangulum L.
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Uppr. 1. uppstig., glatt, grenig; stj. trind med 2 upp- , 
höjda ränder; bl. oskaft., afl. — jemnbr., tätt punk
terade; foderflik. lancettl., spets., jemte kronbl. mot 
spetsen svartprick. — Back. a. — 7, 8 . ................H. perforåtum L.

Mycket harzrika samt hopdragande och irriterande. Användas, isynnerhet 
p e r fo r a tu m , på bränvin eller såsom the, mot mask och magplågor, äfvensom till 
att färga gult eller rödt.

Fam. 19. Linåceae (G-ruinåles). Hyllet dubbelt, regelbundet, 4—5- 
taligt; ståndare 4, fria, eller 5, nedtill sammanhängande, med 5 
mellanliggande sterila strängar; frukt 4—5-rummig, skenbart 8—10- 
rummig kapsel med enfröiga rum; blad m otsatta  eller sk iftev isa , h ela ; 
blom m or i kn ippen .

1. Unum Tourn. Blommor hvita eller blå.
Bl. mots., afl., trubb.; blr 5-tal., små, hvita. — Back. 

a. — 6, 7 . ................................................................... L  cathårticum L.
Bl. skiftev., lancettl., spets.; blr 5-tal., stora, blå. —

O dl., a. — 7 . ....................* ....................................  • L  usitatissimum L.
Af L . u sita tissim u m  erhålles det vanliga linet, äfvensom af dess frön olja 

och läkemedel, både till utvärtes- och invärtes bruk. Begagnas dessutom äfven 
som boskapsfoder för deras rika halt på näringsämnen.

Fam. 20. Balsaminåceae. Hyllet dubbelt, oregelbundet, med sporre; 
ståndare 5, med hopstående knappar; frukt 5-rummig, mångfröig 
kapsel med frön i midten och elastiskt uppspringande väggar; s a f
tiga ö r ter  med uppsvällda stjelkleder, sk iftev isa  blad.

1. Impåtiens L. Blommor gula eller röda.
Uppr., glatt; bl. äggr., grofsåg., med trubb. tänder, skaft 

halftrinda; blomskaft utstående, med 3—5 stora, häng., 
gula blr med lång, krökt sporre. — Skugg. st. — 7,
8 . ..................................................................................................... I. nöli tangere L.

Uppt. flerböjd o. glandelbärande; bl. äggr. afl., tätt hvass- 
såg., med platta, vingade skaft; blomskaft uppr., med 
3—10, små, uppr., gula blr med kort, rak sporre. —
Förvild., S., från Sib. — 7 — 1 0 .................................I. parviflora DC.

Uppr., m. tjock; bl. slaka, lancettl., sågade, skaft.; blom
skaft korta, med ens., röda 1. hvitbrokiga blr med hårig 
sporre af kronans längd. — Odl., från Orient. —
6—8 . ....................................................................... I. Balsamma L.

Prydnadsväxter, isynnerhet den som fönsterväxt allmänt odlade Balsaminen, 
hvaraf fordom bereddes sårbalsam.



Fam. 21. Oxalidåceae (G-ruinåles). Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-ta- 
ligt; ståndare 10, nedtill sammanhängande; frukt 5-rummig, mång- 
fröig kapsel med elastiskt utspringande frön; bladen 3-fingrade.

1. Oxal is L. Blommor hvita eller gredelina.
Bl. långskaft., med omv. hjertl., mjukhår. småblad, jemte 

de långa blomskaften utgående från en fjällig rotstock; 
blr ens., lutande, hvita o. rodstrimmiga. — Skugg.
st. a. -— 5, 6. ...........................................................0. Acetosélla L.
Kronbl. ljusgredelina med mörkare strimmor . . . .  var. lila cm a  Lge. 

Angenämt syrliga och läskande på grund af deras stora oxalsyrehalt. Bla
den äro utbredda endast om dagen, till natten hopvikas småbladen och sänkas nedåt.
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Fam. 22. Tropaeolåceae. Hyllet dubbelt, oregelbundet, med sporre; stån
dare 8, fria; frukt af 3 hopsittande, enfröiga, bärlika, slutl. torra kar- 
peller; bladen sköld n erviga .

1. Tropäeolum L. Blommor stora, gulröda.
Slingrande, glatt; bl. långskaft., rundadt sköldl., grundt 

trubbflik., blågröna; blr ens., på långa skaft i blad veck.
— Odl., från S. Amer. — 7—9 ................................Tr. måjus L.

Prydnadsväxt, verksam mot skorbjugg. Såväl blommor, som knoppar och 
de unga frukterna användas i matlagningen, som sallat eller krydda. Blommorna 
utveckla stundom i skymningen efter mycket varma dagar ett svagt ljussken.

Fam. 23. Geraniåceae (Gr ruin ål es). Hyllet dubbelt, vanligen regel
bundet, 5-taligt; ståndare 10, vid basen sammanhängande eller nä
stan fria, stundom endast 5 knappbärande; frukt af 5 omkring ett 
sprötlikt förlängdt fäste hopsittande nötlika karpeller; bladen m er  
eller m in d re d ju p t delade.

1. Geränium Tourn. Blommor röda, blå eller violetta, sällan hvita.
* Storväxta örter med tjock rotstock och stora blr på 

enblommiga skaft.
Utstående långhår.; bl. rundadt njurl., djupt del.; kronbl. 
grundt intryckta, purpurröda. — Back., SY. o. S. —
6, 7 . ..........................................................................G. sanguineum L.

** Storväxta örter med tjock rotstock, stora blad och 
blommor på tvåblommiga skaft.

Nedböjdt styfhår., utan glandler; bl. n. njurl., ungef. till 
midten 3—5-klufna; fod. n. glatt, 5-nerv.; kronbl. med 
rundad spets, mörkröda; ståndarsträng. syllika; frukt
skaft nedböjda. — Fugt. st. r., S. — 7 . ................G. palustre L.

Glatt 1. nedböjdt hårig, uppt. glandelhår.; bl. nedom 
midten 5—7-klufna; fod. glandelhår., 3-nerv.; kronbl. 
grundt urnupna 1. rundade, rödvioletta, s. hvita; stån
darsträng. syllika; fruktskaft uppr. — Äng. a. — 6, 7. • • G. sylvåticum L.
Blr 'små, kronbl. föga längre än fo d .........................var. p a rv iflö ru m  Post.
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Tilltryckt gråluden, uppt. glandelhår.; bl. djupt 5—7-del.; 
fod. mjukhår., 3—5-nerv.; kronbl. med rund. 1. tvär 
spets, blå, s. hvita; ståndarsträng. nedt. starkt vidgade; 
fruktskaft nedböjda. — Äng. r. — 7, 8 . ................G. praténse L.

*** Lågväxta Örter utan rotstock, med små 1. medelstora 
blr på tvåblommiga skaft, med utstående, långt 
borstudd, foderbi. o. urnupna kronblad.

Uppr., utstående mjuk- o. glandelhår., illaluktande; bl. n. 
njurl., nedom midten 5-klufna, med breda, omv. äggr. 
flikar; blomskaft utspärr., slutl. n. uppr.; kronbl. vio- 
lettblå, något längre än fod. — Svedjeland, r. — 6—8. • G. bohémicum L.

Uppstig. 1. nedligg., nedböjdt hårig; bl. rundade, djupt 
5-del., med smala, klufna flikar; blomskaft slutl. ned
böjda, kortare än bl., tätt glandelhår.; kronbl. violett
röda, ungef. af fodrets längd. — Odl. st. r., SV. — 6, 7. • G. disséctum L.

**** Lågväxta Örter utan rotstock, med små blr på två
blommiga skaft, med utstående foderbi. n. utan 
borstudd o. urnupna kronblad.

Nedligg. 1. uppstig., långt mjukhår.; bl. rund. njurl.,
5—7-klufna med 3-klufna flikar; blomskaft slutl. ned
böjda; kronbl. röda, dubb. längre än fod.; karpeller 
rynkiga, glatta. — Torra st. r., SV. — 5—8. • • • G. mölle L.

Uppstig. 1. uppr., kort småluden; bl. som hos föreg.; 
blomskaft slutl. nedböjda med uppåt krökt spets; kronbl. 
rödgredel., knappt längre än fod.; 5 stånd, knappbä
rande; karpeller släta, håriga. — Torra st., S. — 6—9. • G. pilSlMum L.

***** Lågväxta örter utan rotstock, med små blr på två
blommiga skaft, med uppr., borstudd, foderbi. o. 
i spetsen hela kronbl. med lång klo.

Mjukt glandelhår., illaluktande, vanl. röd; bl. med 3—5- 
kantig omkrets, 3—5-del., med skaft, parflik. flikar; 
fod. 10-kant., hvithår.; kronbl. röda, dubb. längre än
fod. — Steniga st. — 7—9 . ....................................G. Robertiånum L.

Glatt, glänsande, stund. nedt. röd; bl. rundadt njurl., 
nedom midten 3—5-klufna, med viggl., i spets. tand. 
flik., fod. 5-kant., glatt; kronbl. röda, något längre än 
fod. — Skugg. klipp., r., SV. — 6—8 . ....................G. lucidum L.

De storblommiga arterna anträffas stundom som prydnadsväxter, liksom de 
närbeslägtade, i krukor allmänt odlade, från Kap härstammande, starkt luktande 
Pelargönium-dLYterndLj med oregelbundna, n. viollika blommor, hvaraf P. zondle 
W illd ., med cirkelrunda, rundflikiga, hvit- 1. mörkrandade blad och stora högröda 
blommor, P. sp ectab ile S w eet., med cirkelrunda blad och stora ljusröda, mörkådriga 
blr, samt P. graveolens A it . , med hjertlika, djupt 5— 7-flikiga, välluktande blad o. 
små hvitröda blr.

2. Erödium L ?Herit. Blommor röda.
Nedligg. 1. uppr., något klibbhår.; bl. dubb. pardel., 4—5- 

par., med smala spets, flikar, blr i långskaft., 5 — 6-blom. 
flockar i bladveck., kronbl. ej fullt likast. — Odl. st.
— 6—9 . ........................................................................E. cicutårium (L.)
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StjelklÖs, glest hvithår.; bl. tätt tufvade, 6—8-par., med 
inskurna flik.; blr i långskaft., 2—4-blom. flock., med 
hinnakt. skärm. — Ballast, r., S., från S. Eur. — 8, 9. • • E. romånum (L.)

Fam. 24. Malvaceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; foder sam- 
bladigt, med ytterfoder; krona malva-artad; ståndare talrika, mo- 
nadelpbiska, frukt af talrika enfröiga karpeller i krans omkring 
ett obetydligt utskjutande fäste; b la d  h a n d f l ik ig a .

1. Lavatéra L. Blommor stora, ljusröda eller hvita.

Uppr., tätt gråluden; bl. skaft., njurl. — bredt äggr., 
grundt 3—5-klufna; blr ens., skaft., i bladveck. —
Odl. o. förvild., från M. Eur. — 7, 8 . ....................L. thuringfaca L.

Odlad som prydnadsväxt.

2. Althaea L. Blommor stora, röda, hvita eller gula.
Uppr., långhår.; bl. stora, skaft., rund. hjertl., trubbtand., 
stjelkbl. inskuret 5—7-flik.; blr, ofta fyllda, på flerblom. 
skaft, närmade i lång, tät klase, med bladl. skärm; 
ytterfod.-flik. bredt äggr. — Odl., från Orient. —  8, 9. • Ä. rösea (L.)

Prydnadsväxt. Blommorna hafva uppmjukande, värklindrande egenskaper. 
Likaledes rotstocken af A . o ffic in ä lis  L . , från S. Europa, hvitluden, med hjertlikt 
äggrunda, grundt 3—5-klufna blad och ljusröda eller hvita blommor, med smala 
lancettlika ytterfoderflikar.

3. Malva L. Blommor violettröda eller hvita.
Uppr., gleshår.; bl. skaft., rund. njurl., grundt 1. n. till 

midten 3— 7-klufna; blr stora, skaft., i bladveck.; kronbl.
3 ggr längre än fod., violettröda; fruktskaft, uppr.;
karp. glatta. — Ballast., från Eur. — 6—8. • • • • M. sylvéstris L.

Nedligg., glest sträfhår.; bl. långskaft., rund. njurl., vec
kade, grundt 5—7-klufna; blr flere, skaft., i bladveck.; 
kronbl. dubb. längre än fod., blekröda; fruktskaft slutl. 
nedböjda; karp. 12— 15, småludna. — Gator, S. —
7—9 . ........................................................................... M. vulgåris Fr.

Nedligg., gleshår. 1. n. glatt; bl. långskaft., rund. njurl., 
veckade, grundt 5—7-klufna; blr flere, små, skaft., i 
bladveck.; kronbl. knappt längre än fod., hvita, n. uppr.; 
fruktskaft slutl. nedböjda; karp. omkr. 10, småludna.
— Gator. — 6—9 . ................................................... M. boreålis Wallm.

Innehålla ett slemmigt, uppmjukande och smärtstillande ämne. Närbesläg- 
tade äro Bomullsväxterna (G o ssy p iu m ), odlade i den heta zonen, och Cacåoträ- 
det (T h eo b rö m a  G acdo) i Amerika, af hvars frön erhålles chocolad och cacåo.
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Fam . 25. Tiliaceae. H yllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; foderbladen  
snart affallande; ståndare talrika, fria; fruktämnet 5-rummigt, 10- 
fröigt; frukt genom felslagning enrummig, 1—2-fröig; träd  m ed  
sned t h jertlik a  blad sam t blom m or i  kn ippe, utgående fr å n  ett tunglikt^  
h in n a k tig t skärm .

1. Til ia Tourn. Blommor hvitgula.
Årsqvistar o. bladskaft glatta, bl. fasta, under blågröna, 
glatta, i nervvinklarna rostbrunulliga; blomknipp. 3 —10-, 
vanl. 3—6-blom., med vanl. litet öfverskjutande, nedt. 
afsmalnande 1. snedt afrundadt, skaftadt skärm; märke
flik. utstående; fr. n. klotrund 1. päronform., tunnskal., 
tunnt filtluden, trind 1. oty dl. 5-kant. — Ängs- o.
skogsbäck., r. — 7, 8 . ................................................T. lllmifolia Scop.
Knippet 2—3-blommigt, med jemnhögt skärm • • • var. septentrionalis

Årsqvistar o. bladskaft glatta; bl. fasta, under blekgröna, 
glatta, i nervvinkl. hvit- 1. gråbrunull.; knipp. 3— 11-, 
vanl. 5— 11-blom., med jemnhögt 1. litet längre, nedt. 
afsmalnande, skaftadt skärm; märkeflik. uppr.; fr. n. 
klotrund, fast, tjockullig, oty dl. 5-kant. — Odl., S., 
från M. Eur. — 7, 8 . ................................................T. VUlgåris Hayne.

Årsqvistar o. bladskaft håriga; bl. tunna, under gröna 
o. finhåriga, med hvitull. nervvinkl.; knipp. 3—8-, vanl.
3—-4-blom., med kortare 1. jemnhögt, nedt. snedt afrun
dadt, m. kortskaft, skärm; märkeflik. uppr.; fr. omv. 
äggform., fast, tjockullig, tydligt 5-kant. — Odl., r.,
S., från Ost Eur. — 7 . .....................................................T. platyphylla Scop.

Allmänt odlade parkträd med yfvig krona och välluktande, såsom thé svett- 
drifvande, blommor. FrÖen äro oljerika, veden lätt, hvit och mjuk, lämplig till 
finare arbeten, och basten seg, tjenlig till rep och bastmattor.

Fam. 26. Åceråceae. Hyllet dubbelt, regelbundet; fodret 5-flikigt, om
kring en köttig disk, uppbärande 4—5 kronblad, jemte 8—10 fria 
ståndare; frukt dubbel vingfrukt; frön med hopskrynklade hjert- 
blad; träd  m ed h an d n erv iga  blad och p o lyg a m a  blom m or i  qvast eller  
klase.

1. Acer Tourn. Blommor gulgröna.
Bl. tunna, under gröna, 5-klufna, med smalspets. flik. o. 

rundade vinklar; blr i uppr. qvast; fruktving. rakt ut
stående. — Skogsäng., r. — 5 . ................................A. platanöides L.

Bl. tunna, under ljust grågröna, djupt 5-flik., med lång
spets. flikar o. spets, vinklar; blr i häng. klasar, vanl. 
utan kronbl.; fruktving. utstående. — Odl., r., från N.
Amer. — 5 . ............................................................... A. saccharmum L.

Bl. tjocka, under blekgröna, 3—5-klufna, med kortspets., 
grofsåg. flikar o. spets, vinklar; blr i häng. klasar; frukt
ving. framåtböjda, n. parallela. — Odl., från M.
Eur. — 5 . ................................................................... A. pseudoplatånus L.



Bl. teml. små, äggr. med hjertl. bas, spets., kort rundadt 
2-flik. 1. n. hela, såg., glatta; blr hvitgula, i upp"\, 
pargren. klasar; fruktving. framåtrigt. — Odl., från
Kaukasus. — 5, 6 . ................................................... A. tatåricum L.

Allmänt odlade parkträd med hvit och hård ved och till boskapsfoder an
vändbara blad. Innehålla en ymning söt saft, isynnerhet sa cch a rin u m , hvaraf i 
Nordamerika beredes socker.

26. ACERACEAE. —  27. AESCULACEAE. —  28. AMPELIDACEAE. 79

"Fam. 27. Aesculåceae (Aceråceae). Hyllet dubbelt, oregelbundet, 5- 
taligt; ståndare vanligen 7, fria, nedböjda; frukt af 3-rummigt frukt
ämne bildad enrummig, vanligen 1-fröig, läderartad kapsel; träd  
m ed fin gra d e blad och blom m or i  r ik , u p p rä t sp ira .

1. Äesculus L. Blommor rodhvitgula.
Bl. 7—9-fingr., med vigglikt omv. äggr., spetsade o. såg. 
småbi.; kronbl. kanthår.; kapsel groftaggig. — Odl., 
från M. As. — 5, 6 . ................................................... Ae. hippocåstanum L.

Praktfullt prydnadsträd med bitter, feberdrifvande bark och bäska, stärkelse
rika frön, hvilka kunna användas som boskapsfoder och äfven till nödbröd. Ve
den kan användas till lådor och mindre snickeriarbeten, barken till garfning.

Fam. 28. Ampelidåceae (Vitideae) .  Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-ta- 
ligt; ståndare 5, fria; frukt 2—4-rummigt, 2—4-fröigt bär, inom 
blomman; bu skartad e s lin g erv ä x ter  m ed k lä n gen  och h a n d n erviga  eller  
fin gra d e blad .

1. Ampelöpsis Michx. Blommor små, grönaktiga.
Stam med sugrötter; bl. 5-fingr., med skaft., ovala — 
ovalt viggl., hvassåg., slutl. röda småbi.; fr. små, 
svarta. — Odl., från N. Amer. — 6, 7 . ................A. quinquefölia (L.)

Vacker spalierväxt. Närbeslägtad är V itis v in ife r a  L., med hjertlika hand- 
klufna bl., uppt. sammanhängande kronbl. och köttiga, saftiga o. välsmakande bär, 
hvaraf vin och russin beredes. Ursprungligen hemma från Asien, men numera 
odlad öfverallt i de varmare länderna. Hos oss drifhusväxt.
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2 Serien, Calyciflörae. Foderblomstriga.
Ståndarne och kronan fria från hvarandra och lastade på det sambladiga fodret.

Fam. 29. Åraliåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; fodret fast 
omslutande fruktämnet, på en disk uppbärande kronbladen och 5 
fria ståndare; frukt 5-rummigt, 5-fröigt bär under blomman; blad 
h a n d n erv iga .

1. Hédera Tourn. Blommor små, grönaktiga.
Krypande 1. klättrande, med luftrötter; bl. mångåriga, lä
derart., glänsande, vinkligt 3—5-klufna 1. vid blommor
na äggr., hela; bär svart. — Odl., från M. Eur.
—  8— 1 0 . .................................................................. H. Hélix L.

For sin mörka, saftiga grönska allmänt odlad (MnrgrÖna); blommorna hafva 
en egen sötaktig doft; bären, som mogna följande vår, kunna användas som kräk
medel; bladen äro skarpa och frätande.

Fam. 30. Ångelicåceae (U m belliferae 1. U m bellåtae). Hyllet dub
belt, vanligen regelbundet, 5-taligt; fodret fast omslutande frukt
ämnet, på en uppsvälld disk uppbärande kronbladen och de 5 fria 
ståndarne; frukt dubbel skalfrukt; starn ihålig, ledad; ila d  om slid an - 
de, van ligen  d ju p t d elad e; blom m or i  v a n lig en  sam m an sa tt flo ck ; k ro n 
blad ovala  m ed inhöjd  spets eller  om vän d t h jertlika , sä llan  2 -k lu fn a  
eller hela.

1. Coriåndrum Tourn. Blommor hvita, sällan rödlätta.
Glatt o. spenslig; bl. glänsande, pardel., med viggl. 1. 

omv. äggr., inskurna flik., de Öfre 2—3-dubb. findel.; 
flock 3—5-strålig; svepebl. smalt jemnbr., spets.; yttre 
blr m. större. — Odl. o. förvild., från S. Eur. — 7. • • C. sativum L.

Illaluktande; odlas för sina aromatiska, värmande o. magstärkande frukter 
(Coriander), hvilka bland annat användas till s. k. sockergryn.

2. Conium L. Blommor hvita.
Glatt, med brunfläckig st.; bl. triang. äggr., med äggr. 
lancettl., såg. flik.; flock. 6— 15-strål., med nedböjda, 
lancettl. svepen; fr. rund. äggf. — Torra st. r. —
7 ,8 . ..............................

Illaluktande och starkt giftig.
• C. maculåtum L.
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3. IVlyrrhis L. Blommor hvita.
Mjukhår.; bl. triang., 2— 3-dubb. pardel., med n. lancettl., 
grofsåg. flik.; flock 6— 10-strål.; svepebl. smalt lancettl., 
spets.; inre blr sterila, yttre oregelb. — Förvild., r., från 
Eur. — 7, 8 . ............................................................... IVI. odorata (L.)

Starkt välluktande, bladen användas som matkrydda (Spansk körfvel) och 
som lindrande medel i bröstsjukdomar.

4. Chaerephyllum L. Blommor hvita.
Nedt. mjukhår., uppt. glatt; bl. äggr., 2—3-dubb. pardel., 

med lancettl., inskurna, hårbrädd. o. under gleshår. flik.; 
flock. omkr. 12-strål., skaft.; svepebl. 5—6, ovala, spets., 
hårbrädd., i krans; yttre blr större. — Odl. st., äng.,
a. — 6, 7 . ................................................................... Ch. sylvéstre L.

Glatt, endast tätt ofvan lederna hår.; bl. n. triang., 2—3- 
dubb. pardel., med äggr., inskurna, n. glatta, utspärrade 
flik.; flock. 2—5-strål., endel oskaft., mots. bladen; sve
pebl. 2—3, lancettl., hårbrädd., ensidiga; blr oregelb. —
Odl., r., från Eur. — 6, 7 . ....................................... Ch. satfvum Lam.

Blommorna af s ylv es tre  färga gult, för Öfrigt giftig. Sativu m  (Svensk körf
vel) liknar M y r r h is  till lukt och smak och odlas derföre.

5. OåuCUS Tourn. Blommor hvita eller rödlätta.
Sträfhår., kantig; bl. afl., 2—3-dubb. pardel. o. smalflik., 
rotbl. uppstående, flock, täta, konkava, slutl. hopdragna.
—  Odl. st. r., SV. — 7, 8 . ................................... D. Cardta L.

Får såsom odlad, var. sativu s,  gul, saftig och köttig rot (Morot), hvilken 
allmänt användes som köks- och foderväxt.

6. Laserpftium Tourn. Blommor hvita.
BlågrÖn, småhårig 1. n. glatt; bl. stora, triangul., med m. 

breda, snedt hjertl., trubb. o. sågade flik.; flock, stora, 
tätstrål.; svepebl. smalt lancettl. — borstfina. — Skogs
äng. r., SV. — 7, 8 . ................................................... L. latifölium L.

Roten uppgifves som verksam i vissa djursjukdomar.

7. Heracléum L. Blommor gröngulå eller hvita.
Sträfhår., kantig; bl. pardel., med 2—3 par flikade 1. in
skurna, ojemnt sågade flik.; flock, mångstrål., med lan
cettl. 1. smalt syllika svepebl.; blr n. likform., gröngula;
fr. glatt. — Ång. a. — 7, 8 . ....................................H. sibirieum L.
Bladflik. långa o. smala, jemnbr.................................var. angusti folium  (L.)

Hårig; bl. ofvan glatta, under gråludna, vinkl. parklufna, 
skarptand.; flock, mångstrål., med korta, borstl., nedböj
da svepebl.; yttre blr litet större; fr. m. hårig, äldre 
klolikt tagghår. — Förvild., r., S., från SO. Eur. —
7, 8 . ...............................................................................H. villosum Fisch.

Starkt luktande och innehållande en skarp, sockerhaltig saft, genom hvars 
jäsning, i östra Europa och i Asien, beredes en rusdryck. Användes fordom som 
läkemedel.

6
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8. Pastinaca Tourn. Blommor gula.
Glatt, kantig; bl. afl. äggr., omkr. 4-par., med äggr., 
inskurna o. ojemnt sågade flik.; flock, mångstrål., säll. 
med 1—2 små syllika svepebl. — Förvild., S., från
Eur. — 7, 8 . ............................................................... p. sativa L.

Allmänt odlad för sin hvita, köttiga och söta rot (Palsternacka), både son 
köksväxt och boskapsfoder.

9. Anéthlim Tourn. Blommor gula.
Glatt, blågrön; flock stor, gles, utbredd. — Odl., från
S. Eur. — 6, 7 . ...........................................................Ä. gravéolens L.

Bladen användas som matkrydda (Dill).

10. Foemculum Adans. Blommor gula.
Glatt, blågrön; bl. 3—4-dubb. pardel., de Öfversta kor
tare än skaften; flock stor, gles. — Odl., från S. Eur.
— 7, 8 . ........................................................................F. officinåle All.

Roten, bladen och isynnerhet frukterna (F enkol) användas både som kry dd
och läkemedel.

11. Levisticum Koch. Blommor gula.
Grof o. glatt; bl. glänsande, äggr., 4—5-par., med 3-del., 

n. viggl., hela 1. 3-klufna flik., flock. 6— 15-strål., med 
nedböjda, lancettl., hinnkant, svepebl. — Odl. o. för-
vild., från S. Eur. — 7, 8 . ........................................L. officinåle Koch.

Starkt illaluktande, användes som läkemedel för boskapen.
12. Ångélica L. Blommor gröngula, hvita eller rödlätta.

Gråakt. småluden; bl. bredt äggr., n. glatta 1. något 
sträfva, med snedt äggr., finsåg. flikar, ändflik. hel, 
stund. 3-del., skaft kölade; flock, mångstrål., med fin
ludna skaft, utan allm. svepe 1. af 2—3 syllika bl.; 
blr hvita 1. rödlätta; frö oskiljbart från fruktskalet. —
Fugt. äng. o. stränd., a. — 7, 8 . ................................A. sylvéstris L.

N. glatt, ofta rödakt.; bl. bredt triangul., vanl. glatta, 
med snedt äggr., ojemnt sågade flik., ändflik. 3-klufven, 
skaft n. trinda, ofvan grundt fårade; flock-skaft vanl. 
glatta; allm. svepe af flere syllika bl.; blr hvitakt. gul
gröna; frö lätt skiljbart från fruktskalet. — Hafsstr.
— 7, 8 . ........................................................................A. litteralis Fr.

Glatt, tjock o. saftig, grön; rotbl. m. breda, som hos föreg.,
men med ofvan platta skaft o. mer likform. n. dubbel- 
såg. flik.; flock, som hos föreg., m. stora, de yttre högre 
än midtflock.; allm. svepe af 1—3 syllika bl.; blr n. 
gröna; frö som hos föreg. — Fjelltr., N. — 7, 8. • • Å. archangélica L. 

Starkt luktande och magstärkande, isynnerhet roten.
13. Peucédanum L. Blommor hvita.

Glatt, kantig; bl. triangul., findel., uddspets.; flock, med 
omkr. 20 sträfva strålar och lancettl., hinnkant., slutl. 
nedböjda svepebl. — Våta st. a. — 7, 8 . ................ P. palustre (L.)
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14. Sel mum L. Blommor hvita eller rodlätta.
Glatt, hvasskant.; bl. smalt äggr. 1. afl., n. utan slidor, 
med smalt lancettl., uddspets, flik.; flock, mångstrål.; 
svepebl. jemnbr. — Skogsäng, r., S. — 7, 8. • • • S. Carvifélia L.

15* Libanötis Hall. Blommor hvita eller rodlätta.
Småluden, hvasskant., nedt. med svartbruna lemningar af 
föreg. bl.; bl. afl. äggr., dubb. pardel., med n. äggr., 
parklufna, uddspets, flik.; flock, täta, med fårade strål. o. 
talr., borstl. jemnbr. svepebl. — Angsback. r., SY. o.
S. — 7, 8 . ................................................................... L. montåna Crantz.

16. Äethusa L, Blommor hvita.
Glatt o. spenslig; bl. glänsande, äggr., dubb. pardel., med 
n. lancettl., uddspets, flik.; flock. 6— 15-strål., små, 
med smalt jemnbr. svepebl. — Odl. st. — 6—9 • • • Åe. Cynåpium L.

Giftig och mycket farlig genom bladens likhet med Svensk körfvel och Per
silja, från hvilka den dock lätt skiljes genom sitt hängande svepe och sin obe
hagliga, lökartade lukt, hvilken starkast framträder då man söndergnuggar växten 
mellan fingrarna.

17. Oenånthe Lam. Blommor hvita.
Glatt, tjock o. pipig, knäböjd o. rotslående; bl. smalt 
triangul., under vatten hårfint delade, de Öfre 2—3- 
dubb. pardel., med tillbakabojda skaft o. små, afl. o. 
trubb., uddspets, flik.; flock. 6—12-strål., mots. bladen, 
med små borstl. svepebl.; blr n. jemnstora. — Vatten, 
r. — SY. o. SO. — 7, 8 . ....................................... 0e. Phellåndrium Lam.

Illaluktande och mycket giftig.

18. Cicuta L. Blommor hvita.
Glatt; bl. pipiga, triangul. äggr., dubb. pardel., med lån
ga, lancettl., hvasst sågade flik., 3-del. ändflik; flock.
stora, mångstrål., med syllika svepebl. — Yatten, a.
—  7, 8. ................................................................................................. C. virdsa L.

Starkt giftig, isynnerhet den tjocka, ihåliga och genom tvärväggar afdelade, 
utvändigt trådiga, en gul saft innehållande roten.

19. Petroselsnum Hoffm. Blommor små, gröngula.
Glatt, glänsande; rotbl. rundade, 3-flik., stjelkbl. trian
gul., dubb. pardel., med omv. äggr., inskurna flik., de 
öfversta findelade; flock, små, platta, med 6—12 n. 
lika strålar o. uppr. enskilda svepen. — Odl., från S.
Eur. — 7, 8 . ............................................................... P. satfvum Hoffm.
Bl. starkt krusiga....................................................... var. crispum  (Mill.)

Aromatisk ocb upplifvande; odlas allmänt som matkrydda, rot och blad 
(Persilia), samt användes äfven som läkemedel.
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20. Äpilim Tourn. Blommor hvita.
Glatt, glänsande, låg; bl. äggr. 1. triangul., pardel. 1.
3-del., med viggl., inskurna flik., hos de öfversta hela, 
lancettl.; flock, små, stund, oskaft., med 6— 12, ofta oli
kalånga strålar o. utan svepe. — Odl., från S. Eur.
—  7— 9 . ......................................................................A. gravéolens L.

Starkt luktande och upplifvande; såväl rot som blad användas som sallat 
(Selleri).

21. Åegopödium Knaut. Blommor hvita.
N. glatt; bl. triangul., med snedt hjertl. äggr., hvassåg., 
under blekgröna flik.; flock-strål. 12—20, fårade o. 
sträfva. — Odl. st. a. — 7, 8 . ....................................Ae. Podagråria L.

Ett saftigt, till svinfoder lämpligt ogräs. Förut användt mot gikt.

22. Cårum L. Blommor hvita eller rödlätta.
Glatt; bl. aflånga, de flesta vid stjelkens bas; flockstrål.
8— 12, glatta. — Angsback., åkerrenar, a. — 6—8. • • C. Cårvi L.

De aromatiska, värmande frukterna (Kummin) användas allmänt som krydda 
och läkemedel för magen. Genom odling blir roten köttig och ätbar. Åfven 
kunna de unga bladen användas som spenat.

23. Pimpinélla L. Blommor hvita eller rödlätta.
Glatt, kantig o. fårad; bl. äggr., glänsande glatta, alla 
med äggr. 1. bredt lancettl., spets., inskuret sågade flik.; 
flock omkr. 12-strål.; yttre blr ofta större, med stift 
längre än fruktämnet; fr. glatt. — Äng. r., O. —
7, 8 . .......................................................................... p. mågna L.

Småluden 1. n. glatt, trind o. strimmig; bl. afl., smålud- 
na, de flesta vid stjelkens bas, med rundade 1. bredt 
äggr., trubb., ojemnt sågade flik., de öfre jemnbr. smal- 
flik.;flock gles; stift kortare än fruktämnet; fr. n. glatt.

/ ff G  / 1 O

— Angsback,, torra st., a. — 7 , 8 . ........................... P. Saxifraga L.
Bl. dubb. pardel. i n. jemnbr. flik a r .........................var d issécta  Spreng.

Korthår., trind o. strimmig; rotbl. hjertl. runda, vanl.
3-flik. 1. 3-del., sågade, de öfre 2—3-dubb. pardel., med 
smala, lancettl. flik.; flock tät; fr. hårig. — Odl., från 
Egypt. — 8, 7 . ........................................................... P. Anfsum L.

Aromatiska och upplösande. De inhemska arterna ätas gerna af boskapen; 
roten är skarp och retande, befordrar matsmältningen, samt är, lagd på bränvin, 
sårläkande. Användes som läkemedel, i likhet med frukterna af A n isu m , hvilka 
utgöra den allmänt kända kryddan Anis.

24. SiUm L. Blommor hvita.
Glatt, kantig o. fårad; rotbl. nedsänkta, 2—3-dubb. par
del. i smala hvassåg. flik., stjelkbl. äggr., 3—5-pariga, 
med långa, n. jemnbr., grundt hvassåg. flikar; flock.
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12—30-strål., med talr. lancettl., hinnkant, svepebl. —
Vatten, r., SO. — 7, 8 . ........................................... S. latifolium L.

Giftig, isynnerhet roten. Andra, utländska $mm-arter hafva ätliga rötter, så
som S. S isa rm n  L. (Sockerrot), med hjertl. rotbl. o. par- 1. 3-del. stjelkbl., från 
Kina.

25. HelOSCiådium Koch. Blommor hvita.
Glatt, strimmig, uppstig. 1. nedligg., rotslående, grenig; bl. 
pardel., med 3 par äggr., såg. flik.; flock. mots. bl., m. 
kort- 1. oskaft., vanl. 6 — 8-strål., med 12—15-blom. 
småflock, o. 5—6 äggr. lancettl. småsvepebl. — Ballast, 
r., SV. —  7, 9 . ...................................................... H. nodiflörum (L.)

26. San\CUla Tourn. Blommor rödlätta.
Glatt o. glänsande, med de runda, 3—5-klufna, inskurna 
bl. vid stjelkens bas; flock af 4—6 enkla 1. 3-del. strå
lar, med flik. svepebl.; blr polygama. — Lund. r., SV.
—  6, 7 . ......................................................................S. europåea L.

Anses vara fördelande och sårläkande.

27. Åst ränt i a L. Blommor små, grönhvita, rödlätta.
Högväxt; bl. stora, med vanl. 5 ovala, dubbelsåg. flik., 

under ljusa; flock. 3—5, långskaft., af sterila o. fertila 
blr, med stort, stjernl. svepe af talr., lancettl., hvita, 
grönspets. bl. —  Odl., från M. Eur. —  7, 8. • • • A. major L.

Prydnadsväxt.

Fam. 31. Cornåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 4-taligt; fodret fast 
omslutande fruktämnet och på en disk uppbärande kronbladen och 
de med dem skiftevisa 4 fria ståndarne; frukt 2-rummig, 2-fröig 
bärlik stenfrukt under blomman; ö r ter  eller bu skar; blad m otsatta, 
hela, u ta n  stip ler.

1. Cdrnus Tourn. Blommor svartröda eller hvita.
Låg Ört; bl. oskaft., äggr.; blr små, svartröda, ihufvudl. 

flock inom ett stort, 4-blad., hvitt svepe, liknande en 
ensam blomma; fr. röd, säll. hvit, m. saftig. — Äng., 
fugt. st., a., S. på hafsstränd. — 6, 7 . ....................C. suécica L.

Hög, uppr. buske, med röd bark o. tilltryckt håriga, 
gröna skott; bl. kortskaft., bågnerviga, äggr., spets., 
under mörkgröna; blr hvita, i qvastl. knippe; fr. svart.
— Lund. r., SV., odl., från Eur. o. As. — 6, 7, • • C. sanguinea L.

Låg, utbredd, rotslående buske, med glatta, röda skott; 
bl. med vanl. röda skaft, under grönhvita, eljes som 
föreg.; fr. hvit. — Odl., från N. Amer. — 6, 7. • • C. stolomfera Michx.

De busklika arterna hafva mycket hård ved, tjenlig till svarfveriarbeten och 
tunnband. De odlas som prydnadsväxter. Bären af su ecica  äro ätliga.
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Fam. 32. Åquifoliåceae (Celastrineae) .  Hyllet dubbelt, regelbundet, 
4 — 5-taligt; fodret fritt eller endast med basen omslutande frukt
ämnets bas, på en disk uppbärande kronbladen och de med dem 
skiftevisa 4—5 ståndarne; frukt 2 — 5-rummig, 2—5-fröig kapsel el
ler bärlik stenfrukt inom blomman; träd  eller  buskar m ed hela blad.

1. Evönymus Tourn. Blommor gulaktiga.
Hög buske, med 4-kant., glatta grenar; bl. mots., tunna, 
äggr. 1. ovala, finsåg., blr i långskaft., 2—3-blom. 
knippen i bladveck.; fr. röd, vanl. 4-knölig, kapsel med 
gula frön. — Odl., från M. Eur. — 6, 7 . ................E. europäeus L.

Yeden är tät, fin och gul, lämplig till åtskilliga småsaker och inlagda trä
arbeten, samt gifver ett fint ritkol. Frukten är skarp och rensande; som pulver 
verksam mot skabb och annan ohyra. Odlas som prydnadsväxt.

Fam. 33. Rhamnåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 4—5-taligt; fodret 
fast omslutande fruktämnet och på en disk uppbärande kronbla
den och de dem motsatta 4—5 ståndarne; frukt 2—4-rummig, 2—4- 
fröig bärlik stenfrukt under blomman; träd  eller  buskar m ed hela  
blad.

1. Rhåmnus L. Blommor små, grön- eller hvitaktiga.
Buske 1. träd utan tornar, med skiftev. grenar; bl. skiftev., 

ovala, helbrädd., glatta; blr 2-kön., 2—5 i blad veck.,
5-taliga, hvitgröna; fr. 2—3-frÖiga, först röda, sedan
svarta. — Skogsäng. — 6, 7 . ................................... Rh. Frångula L.

Tornig buske med mots. grenar; bl. mots., ovala, tätt 
finsåg., ofvan med småhår. nerver; blr dioica, i små 
knippen vid bladveck., 4-taliga, gulgröna; fr. vanl. 4- 
fröiga, först gröna, sedan svarta. — Skogsbäck, r., SY.
—  6, 7 , .......................................................................Rh. cathårticus L.

Yeden är hård och lämplig till träsnideriarbeten, samt lemnar ett godt och 
rent kol till krutberedning. Barken af F r a n g u la  och bären af ca th a rticu s äro ren
sande och afförande. De sednare lemna dessutom ett vackert grönt färgämne och 
med barken kan färgas gult.

Fam. 34. Robiniåceae ( Pa p i l i o n å c e a e  eller Leguminösae ) .  Hyl
let dubbelt, oregelbundet, 5-taligt; kronan fjärillik, stundom sam- 
bladig; ståndare 10, diadelphiska, 9 sammanhängande och 1 fri, 
stundom monadelphiska; frukt enrummig, flerfröig balja, sällan 
ledbalja, eller enfröig nötbalja; örter, buskar eller tr ä d ; blad sam 
m an satta , m ed eller u ta n  klän ge och m ed stijpler.

1. Phaséolus Tourn. Blommor hvita eller röda.
Stj. lång o. slingrande; bl. 1-par. med uddbl., småbi, 
stora, hjertl. 1. snedt äggr., med stipler; blomkl. 4—8- 
blom., i bladveck.; blr hvita 1. röda. — Odl., från Ostind.
—  7, 8 . ...................................................................... Ph. vulgaris L.
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Stj. låg o. uppr.; bl. som hos föreg.; blomkl. fåblom., i top
pen; blr hvita. — Odl.., fr. Ostind. — 6, 7. • • • Ph. nänus L.
Allmänt odlade, med ätliga och m. närande frukter och frön (Störbönor och 

Krypbönor).
2. Pfsum Tourn. Blommor hvita eller rödvioletta.

Klängande, glatt o. blågrön; bl. 1—2-par., med äggr,
trubb., kort uddspets, småbi., mindre än de halftom- 
fatt., äggr., nedt. tand. stipl.; blr hvita, på 1— 2-blom. 
skaft i bladveck., kortare än bl.; frön hvita 1. gulhv., 
klotrunda 1. kant. — Odl., a., från Orient. — 6—8. • P. satiVlim L.
Blr med rödhvitt segel, violettröda vingar; frön gröna,
klotrunda..........................................................................var. violaceu m  Lilja.
Blr med blekrödt, violettådr. segel, mörkröda ving.; frön
grå, brunfläck., kant....................................................... var. a rven se (L.)

Allmänt odlade för sina närande frukter o. frön (hvita, gröna o. grå ärter) 
samt som boskapsfoder.

3. låthyrus L. Blommor violetta, röda eller gula.
Stj. nedligg. 1. klängande, glatt, kant.; bladskaft i form af
klänge, utan bl.; stipl. stora, uppåt större, liknande mots., 
äggr. bl. med pillik bas; blomskaft långa, enblom.; blr 
små; kr. gul med mörkådr. segel. — Ballast, r., SY.
— 7—9 . ....................................................................... L Åphaca L.

Blågrön; stj. klängande, vingkant., hårig.; bl. 1-par., med 
vingkant, skaft o. äggr., uddspets., hårbrädd, småbi.; 
stipl. halft pillika; blomklase glesblom., längre än bl.; 
blr stora, vällukt., olikfärg. — Odl., från S. Ital. — 8, 9. • L. odoratus L.

Stj. nedligg. 1. klängande, sträft vingkant.; bl. 1-par., med 
vingkant, skaft o. smalt lancettl., smalspets, småbi.; 
stipl. syllikt lancettl., smalare än stj.; blomklase fler- 
blom.; fodertänd. likform., spets.; kr. ljust rosenröd. —
Sten. ängsback., r. — 7, 8 . ....................................... L. sylvéstris L.
Småbi, bredare, afl., trubb. med u d d . ........................var. p la ty p h y llu s  Retz.

Stj. uppr. 1. kläng., smalt 1. uppt. bredare slätt vingkant.; 
bl. vanl. 2—3*pai\, med oving. skaft o. smalt lancettl.
1. n. jemnbr., uddspets, småbi.; stipl. halft pillika, un- 
gef af stjelkens bredd; klas. fåblom.; fodertänd. olikform.,
2 Öfre bredare o. trubb.; kr. violett med n. hvit köl. —
Yåta st. — 7, 8 . .......................................................L. palustris L.
Dubb. större; stj. bredt vingkant.; bl. 3—4-par., med
bredt äggr. ovala, trubb. småbi.— SV.........................f. e ld tior Hult.

Stj. uppr. 1. kläng., 4-kant.; bl. 1-par., med oving. skaft 
o. lancettl., spets, småbi.; stipl. helbrädd., snedt pillikt 
äggr. lancettl., n. af småbladens storlek; klas. omkr. 10- 
blom.; fodertänd. likform., syllika; kr. gul. — Ang- a*
—  6— 8 . ......................................................................L. praténsis L.

Blågrön; stj. nedligg., 3-kant.; bl. 3—8-par., med oving. 
skaft o. ovala 1. omv. äggr., trubb. småbi.; stipl. med 
tand. bas, pillikt äggr., spets., mindre än småbi.; kl. 
omkr. 6-blom.; fodertänd. olikform., 2 Öfre bredare, tri- 
angul.; kr. viol.-röd. — Hafsstränd. — 7, 8. • • • • L. maritimus (L.)

Goda foderväxter; o d ora tu s  odlas som prydnadsväxt.
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4. ÖroblJS Tourn. Blommor röda eller violetta.
Stj. o. bladskaft vingkant.; bl. 2—4-par., med ofvan mörk
gröna, under ljusare, afl.— n. jemnbr., trubb. småbi., med 
udd; stipl. hälft pillikt lancettl., vanl. längre än blad
skaft.; blomklas. 2—5-blom.; blr röda 1. violetta, säll. 
hvita. — Ängsback. — 5, 6 . ........................................0. tuberosus L.

Stj. o. bladskaft oving.; bl. 2—4-par., med gröna, äggr., 
långspets, småbi.; stipl. halft pillikt äggr.—lancettl., vanl. 
kortare än bladskaft.; klas. 4—6-blom.; blr röda 1. vio
letta, säll. hvita. — Lund. — 5, 6 . ............................0. vérnus L.

Stj. o. bladskaft oving.; bl. 4—8-par., med blågröna, lätt 
svartnande, afl. 1. ellipt., trubb. småbi., med udd; stipl. 
syllika, af bladskaftens längd; klas. 4—8-blom.; blr pur
purröda. — Ängsback. r. — 6, 7 . ................................0. niger L.

Rotstocken af n ig er och isynnerhet den knöligt uppsvällda rotstocken af tube
ro s u s  äro ätliga. Rotstocken af v ern u s åter anses verka fördelande. För öfrigt 
foderväxter.

5. Vicia Tourn. Blommor röda, blå eller blåhvita.
* Blr teml. stora; baljor omkr. tumslånga, sprötspets., 
vanl. mångfröiga.

a. Blr i klasar; 2 Öfre fodertänder kort. än de öfriga.
Glatt; bl. 5—8-par., med äggr. afl., trubb. småbi., med 
udd; stipl. halfmånform., fliktand.; kl. långskaft., mång- 
blom.; blr hvita, blåstrim.; fr. 4—5-frÖig. — Skogs
äng. — 6—8 . ............................................................... V. sylvåtica L.

Mjukluden af långa hår; bl. omkr. 8-par., med afl.—lan
cettl., trubb. småbi., med udd; stipl. halft pillika, hel
brädd.; kl. långskaft., 12—20-blom.; blr viol., säll. hvita, 
med seglets klo af skifvans dubbla längd; fr. 3— 6-frÖig,
platt. — Akr., SV. — 6—8 . ........................................V. villdsa Roth.

Småluden 1. sträfhår. af korta hår; bl. 7— 10-par., med 
smalt afl., trubb. småbi., med udd; stipl. halft spjutl., 
helbrädd.; kl. långskaft., 12—20-blom.; blr blå 1. viol., 
med seglets klo o. skifva ungef. lika långa; fr. 6—9- 
fröig, n. cylindr. — Åkr., äng., a. — 6—8. • • • • ¥ .  Cracca L.
Glest sträfhår.; stj. styfvare, flerböjd; bl. 10—14-par., med 
lancettl.— n. jemnbr., spets, småbi.; längre kl.; glattare 
fod.; vanl. viol. blr, med seglet längre än klon; fr. mer
plattad.............................................................................var. ten u ifö lia  (Roth).

Glest småhår., n. glatt; bl. 5—8-par., med äggr. afl., 
trubb. 1. intryckta småbi., med udd, mot spets, mindre ; 
stipl. halft pillika, hvasstand.; kl. n. oskaft., 3—5-blom.; 
blr röda 1. viol., säll. hvita; fr. 1—2 tills., omkr. 6-
fröiga. — Ängsback., a. — 5, 6 . ................................V. sépium L.

b. Blr parvisa 1. ensamma i bladveck.; alla fodertänd.
n. lika, syllika.

Småhårig; bl. 5—7-par., med omv. äggr., tvärhuggna 1. 
intryckta småbi., med udd; stipl. halfmånform., tand.; 
blr parvisa, stora, rödviol.; fr. omkr. 6-fröiga, ojemna
o. småludna, med plattade frön. — Åkr. — 7, 8. • • V. satfva L.
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N. glatt; bl. nedt. 1—2-par., med omv. äggr., urnupna 
småbi., uppt. 3—5-par., med lancettl. 1. jemnbr., trubb., 
tvärhuggna 1. intryckta småbi., med udd o. grenigt klän- 
ge; stipl. hälft pillika, tand.; blr parvisa 1. ens., mörk
röda, säll. hvita; fr. omkr. 6-fröiga, släta, slutl. glatta, 
med trinda 1. kant. frön. — Åkr., back. — 6—8. • • V. aiiCjUStifolia (L.)
Öfre bladens småbi, smalt jemnbr.................................var. B o b ä r t ii (Forst.)
Öfre bladens småbi. afl. lancettl................................ var. segeta lis (Thuill.)

** Blr små; baljor korta, med 1. utan spröt, 2—6-frÖiga.
Glatt; bl. 5—6-par., med afl. lancettl., uddspets, småbi.; 

stipl. lancettl., hela; blr blåhvita, i 1—3-blom. klasar; 
foderflikar lika långa, syllika, af kronans längd; fr. glatt, 
rutform afl., med spröt, 2-fröig; frön platta. — Odl., r., 
från SO. Eur. — 7, 8 . .............................................. V. Lens (L.)

Glatt 1. småhår.; bl. 6—9-par., med n. jembr., tvära 1. 
intryckta småbi., med udd; stipl. fliktand.; blr blåhvita, 
i 3—6-blom. klasar; fodertänd. syllika, n. likalånga sins
emellan o. med kr.; fr. småluden, utan spröt, 2-frÖig;
frön trinda. — Torra st., a. — 6 , 7 . ....................... V. hirsuta (L.)
Småbi. 3—5-par.; blomkl. 1—3-blom.........................var. p a u c iflö ra  M.Br.

Glatfe bl. 3—5-par., med afl. jemnbr., trubb. småbi., med 
udd; stipl. halft spjutl., helbrädd.; blr blåhvita, i 1—3- 
blom. klasar, af bladens längd; fodertänd. kortare än 
kr., de 2 öfre kortast o. breda; fr. glatt, utan spröt,
4-frÖig; frön trinda. — Torra st., S. — 6—8. • • • V. tetraspérma (L.)

Glatt; småbi, skiftev. 1. 3—4-par., smalt jemnbr., spets.; 
stipl. halft spjutl.; blr blåhvita, dubb. större än hos fö- 
reg., i 1—5-blom. klasar, dubb. längre än bl.; foder
tänd. m. kort. än kr. o. kort. än pipen, de 2 Öfre kor
tast; fr. jemnbr., glatt, utan spröt, 6-frÖig; frön trinda.
— Ballast, r., SY. — 7— 9 . ....................................... V. gråcilis Loisel.

Goda foderväxter. L e n s  odlas för sina smakliga och närande frön (Linsen).

6. Fåba Tourn. Blommor stora, hvita.
Stj. grof, uppr.; bl. 1—3-par., med stora, ovalt ellipt. små

bi., med udd; blr 2—5 i bladveck., med brunådrigt se
gel o. svart fläck på ving.; fr. n. trind, med svampakt. 
tvärvägg. — Odl., från Orient. — 7 . ........................F. vulgåris Moench.

God foderväxt, men hufvudsakligen odlad för sina närande frön (BondbÖnor).

7. Coronflia L. Blommor hvitröda.
Stj. nedligg., 2-kant.; bl. mångpar., med afl. småbi., med 
udd 1. urnupna; stipl. små, fria; blr hängande, i lång
skaft. flock. — Äng. r., SO, — 7, 8 . ........................C. våria L.

Vacker prydnadsväxt, något giftig.

8. Caragåna Lam. Blommor gula.
Hög buske 1. lågt träd; bl. 4—5-par., med smalt äggr., 
trubb. småbi., med udd; stipl. styfuddiga; blr 2—flera 
tills.; fr. trind, glatt. — Odl., fr. Sib. — 5, 6. • • • C. arboréscens Lam.

Vanlig häckväxt i trädgårdar och parker.
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9. Astragalus L. Blommor blåhvita eller rödvioletta.
Uppstig., kort hvithår., n. glatt; bl. 6— 12-par., med smalt 

ovala 1. lancettl., stund, grundt urnupna, under mjuk
hår. småbi.; stipl. fria, trubb.; blr i långskaft., hufvudl. 
klasar, blåhvita, violetts trim., säll. blå 1. hvita; fr. 3-kant.,
svarthår. — Sandås. — 6, 7 . ....................................

Nedligg. 1. uppstig., grå- 1. hvitlud.; bl. 3—5-par., med 
jemnbr. lancettl. småbi.; stipl. hinnakt., nedt. samman
hang., smalspets.; klas. kortskaft., med rödviol. blr.; fr. 
smala, kort hvitludna. — Ballast, fr. Eur. — 6, 7. • •

A. alpinus L.

A. arenarius L.

10. Oxytropis DC. Blommor gula eller blå.
Glest långhår.; bl. från rotstocken, 8—12-par., med lan
cettl., silkesludna småbi.; stipl. hinnakt., fria; blr i lång
skaft., tät, äggform. klase, ljusgula, med m. korta foder- 
tänd.; fr. uppr., n. äggform., kort svarthår. — Torra
st. —  6 , 7 . .................................................................. 0. campéstris (L.)
Fodertänd. n. af pipens halfva längd; kr. blå 1. gul,
violettfläck.; fr. smalare.................................................var. sö rd id a  Willd.

*

11. Lotus Tourn. Blommor gula, yngre röda.
Glatt 1. hår.; småbi, ofta blågröna, omv. äggr.; blr 4—6 

i långskaft., hufvudl. flockar, med 3-fingr. skärm; kron- 
kölen smal, tvärt hopdragen o. n. rätvinkl. uppåt böjd.
— Betesmark, a. — 6, 7 . ............................................L. corniculatus L.
Glatt, med köttiga bl. — Hafsstränd.............................var. cr a s s i fö l iu s  Fr.

God foderväxt.

12. SVIedicågo L. Blommor gula eller violetta.
Nedligg.; småbi, bredt omv. äggr., de nedre omv. hjertl., 
mot den rund. 1. intryckta spets, tand., vanl. brunfläck.; 
blomskaft 1—2-blom., 2—3 ggr kort. än bl., med gula 
blr; fr. kroktagg., glatt, snäckvrid., hoptryckt rundad. —
Ballast, r., SV. —  6—8 . ............................................M. aråbica All.

Uppr.; småbi. omv. äggr. 1. viggl., uppt. tand., uddspets.; 
blr i långskaft., äggform. 1. afl. klasar, med skaft kort. 
än foderpip., viol., säll. gulakt.; fr. snäckl. vriden, oväp
nad. — Odl. o. förvild., från Eur. — 7, 8 . ................ IVL satfva L.

Uppstig.; småbi, smalt jemnbr. viggl., uppt. tand.; blr i
n. klotrunda klasar, med skaft längre än foderpip., gula; 
fr. halfmånform., oväpnad. — Back., åkerren, r., S. —
6— 8 . .......................................................................... M. falcata L.
Blr i rund. äggform. klas., med skaft af foderpipens 
längd 1. längre, gröngula 1. viol.; fr. halfcirkelform. 1.
ännu starkare krökta.....................................................var. m ed ia  (Pers.)

Nedligg. 1. uppstig.; småbi, bredt omv. äggr., uppt. tand.
o. intryckta; blr i små, täta, äggform., hufvudl. klasar, 
gula; fr. oväpnad, enfröig, nötlik, med spiralvrid. spets.
— Odl. st. — 6—8 . ....................................................M. lupulma L.

Goda foderväxter, isynnerhet sa tiv a , som derföre odlas.
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13. Melilotus Tonrn. Blommor gula eller hvita.
Uppr. 1. uppstig.; småbi. omv. äggr. 1. afiL, hvass-såg., 
trubb. 1. tvärhuggna, med udd; blr i långa klas., gula, 
med alla kronbl. lika långa; fr. kortskaft., spets., nätl.
rynkiga o. småhår. — Odl. st. r. — 7, 8 . ............... M. offici nålis (L.)
Småbi, smalare, tungl.—smalt aflånga.....................var. m a crorrM za  (W.& K.)

Uppr. 1. nedl., spenslig; småbi. omv. äggr. 1. tungl., 
trubbsåg., med spets som hos föreg.; blr i långa, smala
0. glesa klas., blekgula 1. n. hvita, med kolen kortare 
än de öfriga lika långa kronbl.; fr. kortskaft., trubb.
med udd, n. släta o. glatta. — Odl. st. r. — 7, 8. • • M. arvénsis Wallr. 

Uppr.; småbi. omv. äggr. 1. tungl., glestand., trubb. med 
udd; blr i långa, täta klas., hvita, med seglet längre än 
de Öfriga n. lika långa kronbl.; fr. oskaft., trubb. med 
udd, nätrynk. o. glatta. — Odl. st. r. — 7—9. • • M. ål b a Desr.

Välluktande, isynnerhet de gula, hvilka fördrifva mal och använda  ̂som lä
kemedel. För Öfrigt foderväxter.

14. Trifolium Tourn. Blommor röda, hvita, gula eller bruna.
* Blr gula 1. bruna, torra o. varaktiga, med strimmigt 

segel; stipl. örtartade.
Uppr.; bl. långskaft., de öfre mots., med oskaft., smalt 
omv. äggr. 1. afl., hårbrädd, småbi.; stipl. sinsemellan 
fria, kortare än skaft., lancettl., hårspets.; blr i täta, ägg- ^
form. 1. ellipt. hufvud, gula o. snart glänsande bruna; 
fod. delvis långhår. — Fugt. äng. — 6—8. • • • • Tr. spadfceum L. 

Uppr. 1. nedligg.; bl. kortskaft., alla skiftev., med oskaft., 
omv. äggr. 1. ovala, glatta småbi.; stipl. af skaftets längd
1. längre, glatta, eljes som hos föreg.; blr i täta, runda 
1. ellipt. hufvud, varaktigt gula; fod. glatt. — Angs-
back. — 7, 8 . ............................................................... Tr. agrårium L.

Nedligg. 1. uppstig., bl. olika skaft., skiftev., med omv. 
äggr. 1. viggl., glatta småbi., uddbl. skaft.; stipl. kort. 
än skaft., äggr., hårbrädd.; blr som hos föreg. — För- 
vild., r. — 6—8 . ........................................................... Tr. procumbens L.

**  Blr röda 1. hvita, saftiga o. vissnande; stipler hinnaktiga.
a. Fodret glatt, baljan utskjutande ur fodret.

Uppstig. 1. uppr., glatt; småbi, bredt äggr. 1. n. ellipt.,
trubb., finsåg.; stipl. vid basen sammanhäng.; blomhuf- 
vud klotrunda, på skaft i Öfre bladveck.; fodertänd. syl- 
lika, n. lika långa; kr. hvit, slutl. rosenröd. — Ang.
a. — 7, 8 . ...................................................................Tr. hybridum L.

Nedligg., rotslående, glatt; småbi, bredt omv. äggr., ur- 
nupna, 1. äggr., trubb., finsåg.; stipl. långt slidlikt sam
manhäng.; blomhufv. rundade, på långa skaft redan i 
nedre bladveck.; fodertänd. lancettl., 2 öfre längre; kr. 
hvit, stund, rödlätt. — Öfverallt. — 6—9 . ................Tr. répens L.

b. Fodret hårigt, åtminstone tänderna, baljan inne
sluten inom fodret.

Nedligg., rotslående, glatt; småbi, bredt ovalal. omv. äggr., 
intryckta 1. tvära, med udd, finsåg.; stipl. slidlikt sam
manhäng.; blomhufv. långskaft., små, sedan större, klot-
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runda, ined flikadt svepe vid basen; fod. först smalt med 
syllika tänder, 2 Öfre längst, slutl. uppsväldt, snedt pä- 
ronl., nätådrigt; kr. rödlätt. — Stränd. r., SY. — 7,8. • Tr. fragfferum L.

Styf, uppr., småluden; småbi, bredt lancettl., spets., hvass- 
såg.; stipl. långt slidlikt sammanhäng.; blomhufy. skaft., 
klotrunda, slutl. ellipt.; fodertänd. syllika, n. lika långa,
2 Öfre litet kortare; kr. hvit. — Torra st. r,, S. —
7, 8. ..............................................................................Tr. montanum L.

Uppr. 1. uppstig., gråluden; småbi, jemnbr. lancettl., 
trubb. med udd, n. helbrädd.; stipl. vid basen samman
häng.; blomhufv. skaft., afl., axlika, gråludna; fodertänd. 
långa, borstl., m. långhår., n. lika långa; kr. kortare än 
fod., hvit 1. blekröd. — Torra st. — 6, 7 . ................Tr. arvénse L.

Uppstig. 1. uppr., rak, uppt. gleshår.; småbi. äggr. 1. om v. 
äggr., ofta med en ljusare fläck på midten; stipl. sins
emellan fria, äggr., tvärt uddspets.; blomhufv. stora, 
äggform., ens. 1. parvisa, tätt Öfver de 2 öfversta bl.; fo
dertänd. borstl., nedersta längst; kr. röd, säll. hvit. —
Gräsmark, a. — 6—9 . ...............................................Tr. praténse L.

Uppr. 1. uppstig., flerböjd, hårig; småbi, lancettl. afl., 
utan fläck; stipl. sinsemellan fria, lancettl., småningom 
spets.; blomhufv. stort, klotrundt, ens., ett stycke ofvan 
de öfversta bl.; fodertänd. som hos föreg., pipen glatt; 
kr. röd. — Äng. a. — 6, 7 . ........................................Tr. médium (L.)

Utmärkta foderväxter, flere välluktande.
15. Onönis L. Blommor blekröda.

Nedligg., ofta rotslående, mjukt glandel- o. klibbhår., vanl. 
med långa tornar; bl. nedt. 3-fingr., uppt. 1-blad., småbi, 
äggr. afl.—omv. äggr., trubb., såg.; stipl. bredt äggr.; blr 
mest ens. i bladveck., bildande blad. klasar; kr. rosen
röd, ådrig, med hvit köl, 1. helt hvit. — Ballast, V., 
från Eur. — 7, 8 . ........................................................0. répens L.

Uppr. 1. uppstig., mjukt klibbluden, illa luktande, oväp
nad; småbi. äggr. 1. afl., spets., hvassåg.; stipl. stora, 
snedt äggr.; blr mest parvisa i Öfre bladveck., bildande 
täta, axlika klasar; kr. rosenröd med hvita vingar. —
Åkerren., r., S. — 7 . ....................................................0. hircma Jacq.

16. Ånthyllis L. Blommor gula.
Uppstig. 1. uppr., kort hår.; talr. rotbl. med små 1. inga 

sido-småbl., stjelkbl. få, 3—4-par., med afl. 1. n. jemn
br., uppåt större småbi.; blomhufv. parvisa inom 2 breda 
o. flik. skärmbi.; fod. långhår., 2 öfre tänd. bredast. —
Ångsback. r. — 7, 8 . ....................................................A. Vulneraria L.

God foderväxt, äfven använd som läkemedel för sår. Blommorna gifva ett 
blått färgämne, växten för öfrigt gult.

17. Cytisus L. Blommor gula.
Litet träd 1. hög buske; småbi. äggr. afl. 1. ovala, spets.; 
blr i långa, hängande klasar. — Odl., från S. Eur.
—  5, 6 . ...................................................................... C. Laburnum L.
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Praktfull, välluktande prydnadsväxt med hård, mörk ved. Afförande och 
giftig, särdeles blommorna och fröen.

18. Lupmus Tourn. Blommor blå eller gula.
Uppr., tilltryckt hårig; småbi. 8— 15, smalt omv. äggr. 
lancettl., långspets.; blomklase lång, spets.; foderflik. n. 
hela; kr. blå, segel rödfläck. — Odl., från N. Amer.
—  6— 8 . ......................................................................................L. polyphyllus Lindl.

Uppr., utstående mjukhår.; småbi. 7—9, omv. äggr. lan
cettl., kortspets.; blomklase gles, tvär, med kransvisa, 
gula blr; foderflik. tand. — Odl., från S. Eur. — 7,8. • L. luteus L.

Uppr., småhår.; småbi. 7—9, smalt jemnbr., trubb. 1. ur- 
nupna, något rännform.; klase gles, med strödda, vio- 
lettblå blr; öfre foderflik tand., nedre hel. — Odl., fr.
S. Eur. — 7, 8 . ............................................... ...  • • L  angustifölius L.

Vackra prydnadsväxter, lu teus välluktande. Afven goda foderväxter, jemte 
det de stora ärtlika fröen af de två sednare användts som menniskoföda, och af 
a n g u stifö liu s som kaffesurrogat.

Fam. 35. Amygdalåceae (Drupåceae.) Hyllet dubbelt, regelbundet, 
5-taligt; kronan roslik, jemte de talrika fria ståndarne fästad på 
en uppsvälld ring af fodret; frukt stenfrukt, vanligen enfröig, fri 
inom fodret; träd eller buskar med hela blad och roslika  blom m or.

1. Prunus L. Blommor hvita.
* Blr ensamma 1. parvisa, säll. 3 i flock, kortskaft., sam
tidiga med 1. tidigare än bladen; fr. daggblå, med plat
tad kärna.

Lågt träd, utan tornar, med glatta qvistar; bl. ovala 1. 
omv. äggr., naggsåg.; blr vanl. parvisa, med småludna 
skaft, grönakt. hvita; fr. stor, söt, äggform., gul 1. vio
lett, häng., med afl. kärna. — Odl., fr. M. As. — 5, 6. • Pr. doméstica L.

Lågt träd, utan tornar, med småludna qvistar; bl. ovala 
1. omv. äggr., mot bas. viggl., naggsåg.; blr vanl. par
visa, med småludna skaft; fr. g. stor, söt 1. syrlig, n. 
klotrund, mörkviol., häng. — Odl., fr. Eur. — 5, 6. • Pr. insititia L.

Buske med tornar o. småludna qvistar; bl. smalt omv. 
äggr., med viggl. bas, hvassåg.; blr vanl. ens., med glatta 
skaft, tidigare än bl.; fr. liten, kärf, klotrund, svartblå, 
uppr. — Back, r., SV. — 5 . ....................................... Pr. spinosa L.

** Blr 2—4 i flock, långskaft., samtidiga med bladsprick- 
ningen; fr. med rund, slät kärna.

Lågt träd 1. hög buske; bl. ovala, spets., småsåg., fasta 
o. släta; blomflock. 3—4-blom., kortskaft., med små bl.; 
fr. syrlig, klotrund, mörkröd, n. svart, 1. ljus. — Odl., 
från Mindre As. — 5, 6 . ........................................... Pr. Cérasus L.

Högre träd; bl. äggr. 1. omv. äggr. 1. ovala, smalspets., 
grofsåg., tunna o. ojemna, med 2 glandler på skaften; 
blr vanl. parvisa, utan bl. ur samma knopp; fr. söt, 
klotrund, mörkröd, n. svart, 1. rödgul. — Odl., fr. Eur.
—  5, 6 . ....................................................................................................................... Pr. åvium L.



*** Blr i hängande klasar, senare än bl.; fr. klotrund, 
liten, svart, med rund, ojemn kärna.

Träd; bl. ovala, spets., hvassåg., med 2 glandler på skaften; 
kronbl. naggtand.; fr. sot o. kärf. — Skogsäng, back., 
a. — 5, 6 . ................................................................... Pr. Pådus L.

I många hänseenden nyttiga växter, isynnerhet genom sina smakliga och 
läskande frukter (Plommon, Krikon och Körsbär), de förstnämnda derjemte affö- 
rande och hufvudsakligast använda såsom torkade, äfven kallade Sveskon. Fröen 
innehålla ett starkt gift, blåsyra, äfvensom barken af P a d u s  (Hägg), hvars blom
mor äro starkt välluktande. Yeden är i allmänhet hård och användes mycket af 
svarfvare och träsnidare. Den utsipprade kådan af plommon- och körsbärsträd 
kan användas som gummi arabicum. P r . sp in osa  (Slån) är lämplig till häckar.

2. Amygdalus L. Blommor rosenröda.
Buske med uppr., vidjelika gren.; bl. smalt omv. äggr., 
spets., finsåg., glatta; blr kortskaft., parvisa i bladveck.; 
foderpip cylindr. — Odl., från Sib. — 5 . ................Å. tlåna L .

Odlas som parkväxt.
Närbeslägtade äro de från norra Afrika och från Asien härstammande A m y g 

dalus com m unis (Mandel), P e r s ic a  v u lg a r is (Persika) och A rm en ia ca  v u lg ä r is (A- 
prikos), med rosenröda eller hvita blommor på bar qvist, allmänt odlade i södra 
Europa.
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Fam. 36. Sorbåceae (Pomåceae.)  Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-ta- 
ligt; kronan roslik, jemte de talrika fria ståndarne fästad på en 
uppsvälld ring af fodret; frukt äpplefrukt, af 1—5 småfrukter, 
med qvarsittan.de foder; träd eller lu s k a r  m ed h ela , delade eller p a r - 
bladiga blad och roslika  blom m or.

1. Pyrus L .  Blommor stora, ljusröda eller hvita.
Bl. rund. äggr. 1. omv. äggr., sågade, glatta 1. under 

gråludna, knopp, håriga; blr 5— 6 i flock, ljusröda, stift 
nedt. sammanhäng.; fr. med intryckt bas. — Äng, back., 
r. — 5, 6 . ....................................................................P. Målus L.

Bl. rund. äggr., spets., n. helbrädd., under o. i kant. 
småludna, knopp, glatta; blr många i qvast, hvita, stift 
fria; fr. med afsmalnande 1. rund bas. — Odl. o. för- 
vild., S., från Eur. — 5, 6 . ........................................P. communis L.

Allmänt kända för sina i förädladt tillstånd välsmakande frukter (Äppel, 
Päron eller Bergamott). Veden är hård och fast, lämplig till träsniderier och 
svarfvade arbeten. Blommor doftande.

2. SÖrbus Tourn. Blommor hvita, i qvast.
Bl. omv. äggr., mot spets, dubbelsåg. 1. grundt inskurna, 

med n. viggl., helbrädd, bas, styfva, glänsande, under 
hvitludna; fr. afl. rund, 2-rum., söt. — Odl., från M.
Eur. — 5, 6 . ................................................................S. Äria L.

Bl. äggr. ovala, flikadt inskurna, vid 1. nedom midten grundt 
parklufna, med afrund., helbrädd, bas, under gråludna; 
fr. som hos föreg. — Back, r., SV. — 6 . ................S. SCåndica (L.)
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Bl. äggr. afl., vid basen djupt pardel., uppt. grundt par- 
klufna 1. inskurna, under ljust gråludna; fr. rund, 3—4- 
rum., sötsur. — Ängsback., r., SV. o. S. — 5, 6. • S. hybrida L.

Bl. parblad., med 4—8 par afl., ofvan midten hvassåg. 
småbi.; fr. n. klotrund, vanl. 3-rum., m. sur. — Berg
o. skog., a. — 6, 7 . ...................................................S. Aucupåria L.
Bl. fastare, n. läderart., mörka, med större, vanl. 3-flik.
u ddb l.............................................................................var. M ein lcM i Lindeb.

Vackra träd med doftande blommor och röda, saftiga och mjöliga frukter 
(Oxel- och Rönnbär). Veden är hård och fast, och såväl barken som bären inne
hålla mycket garfämne, hvarföre den förra kan användas i garfverier och färgerier, 
de sednare till att hämma blodstörtning.

3. Amelånchier Med. Blommor hvita.
Buske; bl. äggr. 1. ovala, trubb., kanthår., under grå
ludna; foderflik. ovala; kronbl. viggl., rundtrubb., uppr.; 
fr. äggr., glatt, svart, daggblå. — Odl., fr. M. Eur. —
5, 6 . ........................................................................... A. vulgaris Moench.

Litet träd; bl. äggr. afl. med hjertl. bas, långspets., mörk
gröna, yngre under gråludna; foderflik. triangul.; kron
bl. smalt lancettl., fr. klotrund, stor, blåröd. — Odl., 
fr. N, Amer. — 5, 6 . ................................................A. canadénsis (L.)

Sällan odlade i parker och trädgårdar, bären ätbara.

4. Cratåegus L. Blommor hvita, i qvast.
Bl. omv. äggr., 3—5-klufna, med framåt rigt., trubb. o. 

sågade flikar; blomskaft o. fruktbotten glatta; foderflik. 
triangul. äggr.; kronbl. runda; stift 2— 3; fr. vanl. 2-
fröig. — Skogsbäck., r., SV. — 5, 6 . ........................Cr. Oxyacåntha L.
Bl. djupt flikade, med mera utstående flik.; stift vanl. 1 • var. lacin iäta  Wallr.

Bl. omv. äggr., djupt 3—5-klufna, med utåt rigt., smala, 
spets. o. sågade flik.; blomskaft o. fruktbotten ludna; 
foderflik. jemnbr. lancettl.; kronbl. ellipt. 1. omv. äggr.; 
stift 1; fr. enfröig. — Skogsbäck., r .— 6 . ................Cr. monogyna Jacq.

Bl. äggr. med tvär 1. viggl. bas, spets., med korta, spets., 
utstående, hvassåg. flik.; blomskaft o. fruktbotten ulligt 
mjukhår.; foderflik. syllika, glandelsåg.; stift 5; fr. stor,
5-frÖig. — Odl., från N. Amer. — 5, 6 . ....................Cr. COCCmea L.

Mycket lämpliga till häckar, veden hård, blommor doftande, frukter röda, 
mjöliga och ätbara (Hagtorn).

5. Cotoneåster Med. Blommor hvita eller rödlätta.
Nedligg.; bl. äggr. 1. ovala, under tätt hvitludna; blr 
ens. 1. 2—3 i bladveck.; foderflik. triangul., trubb., 
kanthår.; kronbl. små, runda; stift 3; fr. liten, hängande,
klotrund, röd. — Stenback., SV. o. S. — 5, 6. • • • C. vulgåris Lindl. 
Högre växt; blr i 5—7-blom. klasar; fr. större, svart,
daggblå.........................................................................var. n ig ra  (Ehrh.)

Bären mjöliga.
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Fam. 37. Rosaceae (Senticosae). Hyllet dubbelt, regelbundet, van
ligen 5-taligt; kronan roslik, jemte de talrika fria ståndarne fästad 
på en uppsvälld ring af fodret; frukt vanligen talrika enfröiga, 
nötlika karpeller, fria eller inneslutna inom fruktfästet, eller fåta
liga flerfröiga, kapsellika karpeller, fria i enkel krans; ö rter  eller  
ön skar m ed va n ligen  sam m an satta  eller d ju p t delade blad och roslika  
blom m or.

1. Rdsa Tourn. Blommor stora, röda eller hvita.
* Taggar raka eller svagt krökta.
Grenar tätt taggiga af mest borstl. taggar; bl. 2—3-par., 
med stora, afl.— äggr., vanl. enkelsåg., glest småhår., un
der gråakt. småbi.; blr ljusröda; fr. afl. päronform., sne
da, glatta 1. uppt., jemte skaften glest glandelhår., med 
qvarsitt., hela, slutl. uppr. foderflik. — Back., N. o.
O. — 6, 7 . ....................................................................R. aciculåris Lindl.

Blomgrenar glestaggiga af g. fina, vanl. vid bl. parv. tag
gar; bl. 2—3-par., med smärre, afl.—omv. äggr., stund, 
spets., enkelsåg., småludna, under gråhvita småbi.; blr 
lifligt röda, säll. livita; fr. små, mjuka, vanl. nedtryckt 
klotr., jemte skaften glatta, med qvarsitt., hela, slutl. sam
stående foderflik. — Skogsbäck, a. — 6 . ....................R. cinnamdmea L.
Fr. päronlika, i flock.....................................................var. tu rb in élla  Hrtm.

Låg buske med bågböjda, glestagg. grenar; bl. 2—3-par., 
med ovala — n. runda, dubbelsåg., tjocka, gråludna o. 
ojemna småbi.; blr mörkt rosenröda 1. hvita; fr. mjuka, 
runda, jemte skaft, glatta 1. glandelhår., med qvarsitt., 
flikiga, slutl. samstående foderflik. — Ängsback. r., SY. 
o. S. — 6, 7 . ................................................................R. mollissima Willd.

Medelhög buske med glestagg. grenar; bl. 2—3-par., med 
ovala 1. äggr., kortspets., dubbelsåg., ojemna, gråludna 
småbi.; blr röda 1. hvita; fr. fasta, ellipt. rundade 1. ova
la, jemte skaft, glatta 1. glandelhår., med snart affallande, 
flikiga, utstående foderflik. — Ängsback. r., S. — 6, 7. • R. tomentdsa Sm.

Låg buske med borsttagg. grenar; bl. 2—3-par., med 
mosslikt glandelhår. skaft o. styfva, ovala, dubbelsåg., 
glandulosa småbi.; blr uppr., ljusröda, öppna o. fyllda, 
med skaft, fruktbotten o. foder starkt mossakt. glandel
hår.; fr. glandelhår., med utstående, flikiga foderflik. —
Odl., från Orient. — 6, 7 . ........................................R. milSCOSa Ait.

Hög buske med borsttagg. grenar; bl. 3-par., med styft 
glandelhår. skaft o. styfva, ovala, dubbelsåg. o. fintagg., 
under korthår. småbi.; blr lutande, stora, ljusröda, slutna
0. fyllda; fr. äggr., glandelhår., jemte skaft. o. de utstå
ende, flikiga foderflik. — Odl., från Orient. — 6, 7. • R. centifolia L.

** Taggar klolikt krökta.
Hög buske med glesa, grofva taggar; bl. 2—3-par., med 

äggr., spets., vanl. enkelsåg., glatta småbi.; blr ljusröda
1. hvita; fr. fasta, äggr. 1. afl., jemte skaft, glatta, med
snart affallande, flikiga, utstående 1. tillbakaböjda foder
flik. — Back. a. — 6, 7 . ........................................... R. camna L.
Bl. småludna; fr. elliptiska.........................................var. d um etoru m  Thuill.
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Odlas allmänt i många varieteter för sina praktfulla välluktande blommor, 
hvaraf beredes rosenvatten, isynnerhet af de utländska. De röda frukterna (Ny
pon) äro ätliga och utgöra en smakfull föda, veden är hård och fast.

2. Rubus Tourn. Blommor hvita eller röda.
* Taggiga eller n. tagglösa buskar.
Uppr., borsttag., stund, oväpnad; bl. 5—3-blad., med 
äggr., under hvitludna småbi.; blr små, med uppr., livita 
kronbl.; fr. röd, säll. gul, lossnande. — Back. a. — 6, 7. • 

Uppr., upptill något bågig, n. oväpnad; bl. han dl. 3—5- 
flik. med hjertl. bas; blr stora, med utbredda, röda kron
bl.; fr. röd, qvarsittande. — Odl., fr. N. Amer. — 7, 8. • 

Uppr., trind, med lutande, trubbkant. topp, glest raktagg.; 
bl. 3—7-fingr., med tunna, jemnt enkelsåg. småbi. o. 
hjertl., långspets., 1. äggr. lancettl. uddbl.; blr i klase 1. 
qvast, med utbredda, hvita, säll. blekröda, kronbl.; fr. 
svartröd, qvarsitt., med nedböjda foderflik. — Sten. st.
r., SO. — 7 . ...............................................................

Bågböjd 1. nedligg., grof o. trubbkant., rak- 1. ngt krok
tagg.; bl. 5-fingr., med n. glatta 1. under gråludna, n. dub- 
belsåg. småbi. o. hjertl. äggr., långspets., på blomgren, 
mot basen afsmaln., uddbl.; blr i klase, med utbredda, 
hvita 1. rödlätta kronbl.; fr. svart, qvarsitt., med till
tryckta, kortspets, foderflik. — Sten. st. r., SV. — 7. • • 

Krypande, späd o. trind, n. oväpn. 1. raktagg., vanl. 
daggblå; bl. 3—5-fingr., med snedt äggr., n. glatta 1. 
under gråludna, ojemna småbi.; blr i qvastl. klase, med 
utbredda, hvita kronbl.; fr. daggblå, qvarsitt., med till
tryckta, långspets, foderflik. — Sten. st. r., SV. o. S.
— 6, 7 . ....................; ...............................................

**  Tagglösa eller borsttaggiga Örter.
Hårig 1. borsttagg., med långa refvor; bl. 3-fingr., med 
snedt äggr. 1. ovala, spets., groft hvassåg. småbi.; stipl. 
spets.; blr i 5—9-blom. qvast, med lancettl., uppr., hvita 
kronbl., ungef. af fodrets längd; fr. rod, af få, stora stenfr.
— Sten. st. a. — 6 . ...................................................

R. idåeus L.

R. odoratus L.

R. suberéctus Andrs.

R. nemorösus Arrh.

R. caésius L.

R. saxåtilis L.
Refvor korta 1. inga; blomqvast 2—5-blom., med längre
skaft; kronbl. tungl., ljusröda.....................................var. tn flo r u s  Rich.

Småhår., utan refvor; bl. 3-fingr., med snedt äggr. 1. el- 
lipt. 1. omv. äggr., trubbsåg. småbi.; stipl. stora, trubb.; 
blr ens., säll. 2 1. 3, stora, med omv. äggr., utbredda, 
röda, säll. hvita, kronbl.; fr. brunröd, af talr., små stenfr.
— Sved., åkerren., a. — 6. ........................................R. årcticus L.

Smålud., nedt. fjällig; bl. vanl. 2, njurl., grundt 3— 7- 
klufna, dubbeltand.; blr ens., skildkön., stora, med omv. 
äggr., utbredda, hvita kronbl.; fr. gul, af talr., stora 
stenfr. — Mossar, a. — 6. ........................................ R. Chamaemörus L.

Allmänt kända äro de finsmakande, aromatiska frukterna af id a eu s (Hallon), 
lindrigt svettdrifvande, och å rcticu s (Åkerbär), hvaraf en fin sylt beredes, samt de 
mycket saftiga, läskande frukterna af C h am a em örus (Hjortron), äfvenledes syltfrukt 
De Öfriga inhemska hafva sura, mindre värderade frukter. O d ora tu s (Lukthallon) 
odlas som prydnadsväxt.

7
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3. Fragåria L. Blommor hvita.
Stj., utom rotbl., 1—2-blad. 1. bladlös; småbi, oskaft. 1. 
uddbl. kortskaft.; blomskaft tilltryckt hår.; blr med glatt 
fruktfäste; foderflik. nedböjda från det lätt lossnande, 
nedt. vidgade o. öfverallt karpellbär., röda smultronet.
—  Back. a. — 5, 6 . ...................................................Fr. vésca L.

Stj., utom rotbl., 1—2-blad., småbi, kortskaft.; blomskaft
utspärr. hår.; blr stora, stund. n. skildkön., med glatt 
fr.-fäste; foderflik. som hos föreg.; smultron ojemnt rödt, 
nedt. afsmalnande o. utan karpeller. — Odl. st., r., S.
—  5, 6 . ...................................................................... Fr. elåtior Ehrh.

Stj., utom rotbl., bladlös; småbi, oskaft., uddbl. kortskaft.;
blomskaft n. tilltryckt hår.; blr stora, stund. n. skild- 
kon., med hvithår. fruktfäste; foderflik. slutna till det 
fastsittande, nedt. afsmaln. o. karpell-losa, brunröda
smultronet. — Back. r., SV. o. S. — 5, 6 . ................Fr. COllfna Ehrh.

Stj., utom rotbl., bladlös; småbi, kortskaft., uddbl. längst; 
blomskaft tilltryckt silkeshår.; blr stora, med glatt frukt
fäste ; foderflik. slutna till det löst sittande, nedt. afsmal
nande o. karpell-lösa, ljusröda smultronet. — Odl. — 5, 6. • Fr. grartdiflÖra Ehrh. 

De aromatiska, välsmakande smultronen, de större kallade Jordgubbar, äro 
lindrigt aflörande. Rotstockarne äro hopdragande, magstärkande.

4. Comarum L. Blommor brunröda.
Bl. 2—3-par. med uddbl., de öfre 3-fingr., småbi, styfva, 
under grågröna, lancettl.; blr i knippen, med små, lan- 
cettl., mörkröda kronbl. — Kärr, a. — 6, 7. • • • - C. palustre L.

Den tjocka, krypande rotstocken lemnar en gul eller röd farg.

5. Potents Ila Hall. Blommor gula.
* Kronblad 5.

a. Bladen pardelade, med ändflik.
Stam busklik, uppr.; bl. 2—3-par., med afl. 1. lancettl.,

helbrädd., silkeshår, flikar; blr vanl. i knippen. — Odl.
1. förvild. — 6—8 . ........................................................P. fruticösa L.

Örtst., reflikt kryp.; bl. i rosett, mångpar., med omv. äggr., 
hvassåg., under silfvergläns., o. med dem omvexl. m. 
små, flikar; blr ens., långskaft. — Väg., gård., a. — 6—8.- P. anserina L.

b. Bladen 5-, säll. 7-fingr., närmast invid blommorna 
stund. 3-fingrade.

Stj. af långa kryp. refvor; bl. i rosett 1. knippen, med 
på båda sidor gröna, omv. äggr., såg flik.; blr ens., 
långskaft. — Äng., väg., r., SV. o. S. — 7, 8. • • • P. réptans L.

Stj. uppstig. 1. uppr., hvitt filtludna, vani, flere med ge
mensam bladrosett; småbi, fasta, smalt omv. äggr. 1. 
viggl., smalt fliktand., under hvitludna, med invikna 
kanter; blr i knippen, med korta, raka skaft. — Torr.
st. a. — 6—8 . ............................................................P. argéntea L.
Bl. ofvan grå-, under hvitludna....................................var. inca n escen s Opiz.

Stj. vanl. uppr., n. tilltryckt mjukhår., vani, flere med 
gemens, bladrosett; småbi, tunna, omv. äggr., djupt såg.,
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håriga, stund, under gråludna, med platta kanter; blr i 
knippen, med raka skaft. — Väg., betesmark., r., O. —
6 — 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P .  intermédia L.
Bl. mer gråludna........................................................... var. canéscens Lej.

c. Bladen 3-fingrade, rotbl. stund, pardelade.
Stj. uppr., utstående långhår., ens.; rotbl. snart vissn., 
småbi. omv. äggr. 1. afl., djupt såg., håriga; blr i knip
pen; kronbl. kortare än fod. — Odl. st. — 5—8. • • P. norvégica L.
Rotbl. 2-, säll. 3-pariga, med ändflik.........................var. rutJiénica Willd.

d. Rolbladen 5 — 7-fingr., stjelkbladen 3-fingrade.
Stj. flere, uppstig., korthår., brunakt.; småbi. omv. äggr.,

uppt. trubbsåg., glatta 1. ofvan långt mjukhår.; stipl. 
äggr.; blr långskaft.; kronbl. vid bas. brandgula. — Back.
— 5, 6 . ......................................................................P. vérna L.

Stj. flere, nedligg. 1. n. uppstig., långt sträfhår., gröna;
småbi. omv. äggr. med n. intryckt spets, uppt. n. trubb
såg., under o. i kanten långhår.; stipl. jemnbr.; blr 
långskaft.; kronbl. vanl. enfärg. — Back., r., SV. — 5.* P. mfnor G-ilib.

** Kronblad 4.
Stj. flere, uppstig. 1. n. uppr.; rotbl. 3—5-fingr., stjelkbl.

3-fingr., n. oskaft., med n. viggl., uppt. hvassåg. små
bi.; stipl. stora, 3—5-flik.; blr långskaft, i Öfre bladveck.
— Back., skog., torra o. fugt. äng., a. — 6—8. • • • P. Tormentllla Scop. 

Rotstocken, isynnerhet af T orm en tllla , är, såsom magstärkande, använd till
läkemedel. Kan äfven begagnas till garfning och färgning i gult. Blommorna 
af a n serin a  äro välluktande.

6. Géum L. Blommor gula eller blekt gulröda.
Stj. grön; rotbl. 2—3-pardel., med snedt. äggr., olikast. 
sidoflik. o. 3-klufven ändflik, stjelkbl. 3-del., med stora, 
groftand. stipl.; blr uppr., med små, utbredda, gläns, 
gula kronbl., n. utan klo; Öfre sprötleden kort o. kort
hår. — Skugg. st. a. — 6—8 . ................................... G. urbanum L.

Stj. vanl. uppt. brun; bl. som hos föreg., med smalare,
n. viggl. flik.; blr något lutande, n. klockl., med rundadt 
omv. äggr., gula, slutl. utbredda, kronbl., med kort klo;
Öfre sprötled. kort o. styft långhår. — Skugg. st. r.,
S. — 6, 7 . ................................................................... G. intermédium Ehrh.

Stj. vanl. uppt. brun; rotbl. 3—4-pardel. i omvexl. större
o. små, snedt omv. äggr. sidoflik. o. bred, hel 1. 3-kluf- 
ven ändflik, stjelkbl. 3-del., med viggl. flik. o. små stipl.; 
blr n. hängande, klockl., med brunt fod. o. bredt omv.
hjertl., rödakt., brunstrim. kronbl., med lång klo; Öfre 
sprötleden långliår., lika lång som den nedre. — Fugt. 
st. a. — 5, 6 . ............................................................... G. rivåle L.

Rotstocken är aromatisk, bitter, magstärkande och svettdrifvande.
7. Spiråea L. Blommor hvita, sällan röda.

* Buskar med hela blad, röda eller hvita blommor.
Bl. smalt äggr. lancettl., hvasst dubbelsåg., under bleka; 
blr ljusröda, i täta klaselika spiror; foderflik. utstående.
— Odl., från mell. Eur. — 7, 8 . ................................Sp. salicifölia L*
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Bl. smalt omv. äggr. lancettl. — afl. lancettl., ojemnt hvassåg., 
under ljust daggblå; blr mörkt rosenröda, i yfvig, ore- 
gelbund. qvast; foderflik. tilltryckta. — Odi., från O.
As. — 7, 8 . ................................................................... Sp. callosa Thunb.

Bl. äggr. 1. ovala, helbrädd. 1. ofvan midten grofsåg.; blr 
hvita, i qvast; foderflik. nedböjda.— Odl., från O. Eur. 
o. Sib. — 6 . ................................................................Sp. chamaedryfölia L.

** Buskar med flikiga eller parbladiga blad, hvita blommor.
Bl. bredt äggr. 1. ovala med viggl. bas, 3-flik. o. såg.; 
blr i tät, flocklik, enkel qvast; foderflik. tilltryckta. —
Odl., från N. Amer. — 6, 7 . ................................... Sp. opiilifölia L.

Bl. parblad., med lancettl., tätsåg. småbi.; blr i klaselika 
spiror; foderflik. nedböjda. — Odl., fr. Sib. — 6—8. • Sp. SOrhifélia L.

** Orter med parbladiga blad, hvita, sällan rödlätta blom
mor.

Bl. vanl. 4-par., under gråhvita, med stora, hela parblad 
o. 3—5-klufvet uddblad; blr välluktande, i stora, gre- 
niga knippen; karp. omkr. 6, vridna. — Fugt. äng., a.
— 6, 7 . ........................................................................Sp. Ulmaria L.

Bl. mångpar., under gröna, med små, parklufna, olika
stora parblad; blr luktlösa, i glesa knippen; karp. 9— 12,
raka. — Torra äng., back., r., S. — 6, 7 . ................Sp. Fiiipéndllla L.

S p ira ea  buskarne äro allmänt odlade prydnadsväxter; blommorna af TJlmaria
kunna användas som thé vid magsjukdomar, samt de uppsvällda välluktande rot- 
knölarne af F ilip en d u la  som näringsmedel.

Fam. 38. Sanguisorbåceae (Senticosae). Hyllet enkelt, foderlikt, eller 
dubbelt med roslik krona; ståndare vanligen 4 eller 12, stundom 
11—20, fria, fästade på en uppsvälld ring af fodret; frukt en eller 
två enfröiga, nötlika karpeller, inneslutna inom det torra, tillhård- 
nande fruktfästet.

1. Agrimönia Tourn. Blommor gula.
Bl. olikform. pardel., med ovala—äggr. aflånga, n. till ba
sen grofsåg., under mjukludna o. n. glandelfria flikar; 
blomklasen utdragen; fruktfästet omv. kägelform., fåradt 
n. till basen, med utstående kroktaggar. — Back., busk
snår, r., S. o. O. — 7, 8 . ............................................Å. Eupatoria L.
Bladflik. under endast på nerverna finhår., med hel
brädd. bas; fruktfästets kroktaggar uppräta.................var. p ilo s a  (Ledeb.)

Kan användas såväl som stärkande och fördelande läkemedel, som till gul 
färg på ylle.

2. Sanguisörba Scop. Blommor små, rödbruna.
Bl. 3—7-par., med kortskaft., hjertl. aflånga, i spetsen 
intryckta, grofsåg., under grågröna småbi.; blomhufvud 
ens., rundade—kort aflånga. — Fugt. äng., r., S. — 6, 7. • S. offici nål is L. 

Användes fordom som läkemedel.



3. Alchemflla Scop. Blommor små, gulgröna.
Bl. rundadt njurl., veckade, grundt 5—9-flik., med half- 
runda, hvassåg. flik., på båda sidor gröna; blomknipp. 
greniga i grenspetsarne, med skaft. blr. — Gräsmark,
a. — 5, 6 . ................................................................... A. vulgåris L.

Magstärkande; god foderväxt.

38. SANGUISORBACEAE. -  39. PHILADELPHACEAE. -  40. SAXIFRAGACEAE.

Fam. 39. Philadelphåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 4-taligt; stån
dare talrika, fria, fastade i fodrets svalg; frukt 4-rummig kapsel 
inom fodret.

1. Philadélphus L. Blommor hvita.
Bl. äggr., utdraget spets., hvassåg., rynkiga; blr klock
lika, välluktande, i vanl. 7-blommiga klagar. — Odl.,
från S. Eur. — 6, 7 . ................................................... Ph. coronårius L.

Prydnadsväxt.

Fam. 40. Saxifragäceae. Hyllet regelbundet, vanligen dubbelt, 5-taligt, 
stundom 4-taligt, utan kronblad; ståndare 10, sällan 8, fria, fästade 
i fodrets svalg; frukt tvåväggig, vanligen tvårummig kapsel inom 
fodret, med frön i midten eller på väggarne.
1. Saxifraga L. Blommor vanligen hvita, stundom rödlätta eller gula.

* Stjelk bladlös, blad i rosett vid basen, blommor hvita 
eller rödlätta.

Bl. tjocka, rundade, äggr. 1. omv. äggr., trubbsåg., med 
breda skaft; blr små, i täta knippen, med kronbl. ungef. 
af fodrets längd. —Fugt. klippor, r., M. o. O. — 7, 8. • S. nivålis L.

** Stjelk med skiftevisa blad, blommor gula.
Stj. uppr., enkel, brunluden; bl. smalt lancettl., trubb., 
helbrädd.; blr stora, ofta ensamma, med ullhår., slutl. 
nedböjda, foderflik. o. fritt fruktämne. — Kärr, r., O. 
o. N. — 7, 8 . ........................................................... S. Hirculus L.

*** Stjelk med skiftevisa blad, blommor hvita eller gulhvita.
Rotst. med knopplökar; rotbl. skaft., njurl., rundflik., 
stjelkbl. upptill oskaft., med viggl. bas o. äggr. flik.; blr 
doftande, i fåblom. knippen. — Back., r., S. — 5—7. • S. granulåta L.

Stj. styf, uppr.; bl. viggl., rotbl. talr., i rosett, i spetsen 
3—7-tandade, med grofva, äggr., framåtrigt. tänder, säll. 
hela; blr i glesa knippen; fr. vanl. af skaftets längd. —
Klipp. r. —  6, 7 . ............................................ S. adscéndens L.

Stj. spenslig, uppr. 1. uppstig.; bl. viggl., rotbl. snart viss
nande, djupt 3—5-klufna, med lancettl., utstående flikar, 
stund, hela; blr i gles klase; fr. 2—flere ggr kortare än 
skaft. — Torra back., S. — 5, 6 . ...............................S. tridactyIites L.

Tufvig; bl. viggl., 3— 5-klufna, stjelkbl. 1—3, små, stund, 
hela o. jemnbr.; blr hvita 1. gulhvita, ens. 1. i glesa 
knippen. — Klipp., r., SO. — 7, 8 . ........................... S. caespitösa L.

Öfverhufvudtaget ijellväxter, hvaraf många användas som prydnad i trädgårdar.
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2. Chrysosplénium Tourn. Blommor gula.
Bl. skiftev., gleshår., långskaft., njurl., naggade, de Öfver- 

sta med kortare skaft, rundadt hjertl., tättsittande omkr. 
de plattade blomknipp. — Fugt. st. — 5, 6. • • • • Chr. alternifolium L.

Fam. 41. Lythråceae. H yllet dubbelt, regelbundet, 6-taligt, stundom  
utan kronblad; ståndare 6 eller 12, fria, fästade i fodrets svalg; 
frukt tvårummig, mångfröig kapsel, fri inom fodret, med frön i 
midten.

1. Lythrum L .  Blommor röda.
Stj. uppr., kantig; bl. lancettl. med hjertl. bas, helbrädd., 
mots. 1. 3 i krans, säll. skiftev.; blomkransar i utdraget, 
albrutet ax. — Strand, a. — #7, 8. ............................L. Salicåria L.

2. Péplis L. Blommor små, rödaktiga.
Stj. nedligg., rotslående, rödaktig; bl. mots., omv. äggr.
1. spadl., helbrädd.; kronbl. m. små, lätt affallande 1.
inga. — Stränd., vatten. — 7, 8 . ............................... P. Pcrtllla L.

Fam. 42. Oenotheråceae. (Onagrårieae.) Hyllet dubbelt, vanligen 
regelbundet, 2- 1. 4-taligt; ståndare 2 1. 8, fria; frukt fast omsluten 
af fodret, under kronan, 4-rummig, mångfröig kapsel eller bär med 
frön i midten, eller 1—2-rummig, 1 —2-fröig nöt.

1. Oenothéra L .  Blommor stora, gula.
Stj. uppr., sträf; bl. skiftev., glest småtand., de nedre 
långskaft., smalt omv. äggr., de Öfre kortskaft., lancettl.; 
blr oskaft, i Öfre bladveck., bildande ett bladigt ax; fo
derpip. af flikarnes dubbla längd; fr. uppr., lång, 4- 
kant. — Förvild., r. — 6—8 . ................................... Oe. biénnis L.

Prydnadsväxt och sårläkande, roten kan begagnas som sallat.
2. Epilcbilim Dill. Blommor röda, violettröda eller livita.

* Bl. skiftev.; blr något oregelb., i utdragen toppklase; 
stånd. o. stift nedböjda.

Uppr.; bl. oskaft., lancettl., helbrädd., under blågröna; 
blr stora, lutande, mörkröda, säll. hvita. — Back., sved., 
a. — 7, 8 . ................................................................... E. angustifölium L.

** Bl., åtminstone nedtill, mots.; blr regelb., fåtaliga ; stånd, 
o. stift uppräta.

a. Pistillens märke klufvet i 4 utböjda flikar.
Stj. kort mjukluden; bl. oskaft., smalt lancettl., glest små- 
såg. 1. n. helbrädd., småludna, säll. glatta; blr skaft., uppr., 
kronbl. blekt viol., föga längre än de spets, foderflik.
— Fugt. st., r., SV. — 7, 8 . ................................... E. parvifldrum Schreb.

Stj. glest småhår. 1. n. glatt; bl. m. kort skaft., äggr.— 
äggr. lancettl., sågtand., n, glatta; blr små, i knopp lu-
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tande, kronbl. blekröda, stund, hvita, n. dubb. längre
än de trubb. foderflik. — Skog o. back. — 7, 8. • - E. montanum L.
Bl. små, tättsitt,, äggr., ofta trubb.; blr m. små. • • • var. collinum  Koch.

b. Pistillens märke helt, klubblikt, eller slutl. ojemnt 
flikadt.

Stj. trubbkant., glatt, med 2 hvitludna ränder; bl. kort
skaft., något tjocka, glänsande, de nedre omv. äggr.— 
n. ellipt., helbrädd., de Öfre äggr., trubbspets., ojemnt 
småtand.; blr små, i knopp lut., kronbl. violettröda, mörk- 
strim., säll. hvita, n. dubb. längre än de rödbruna, spets.
1. trubb. foderflik.; fr. fint glandelhår. 1. glatt; frön släta.
— Bäckstränd., r., N. — 7, 8 . ....................................E. alsinefölium Vill.

Stj. som hos föreg.; bl. kortskaft., tunna, glatta, de nedre 
afl.—omv. äggr. 1. spadl., helbrädd., de öfre äggr. aflån- 
ga, trubb., glest småtand.; blr små, 1—4, i knopp lut., 
kronbl. ljust violettröda, ostrim., säll. hvita, n. dubb. 
längre än de spets, foderflik.; fr. som hos föreg.; frön
finprick. — Fugt. st., r., N. — 7, 8. • • • • • • • • E. Hornemånni Rchnb. 

Stj. oty dl. 2—4-kant., upptill småluden; bl. skaft., smalt 
äggr. med smal bas, hvasst småsåg., n. glatta; blr små, 
i knopp lut., i storblad. klase, kronbl. röda, längre än 
de spets, foderflik. — Fugt. st., r., SY. o. SO. — 7, 8. • E. röseum Schreb.

Stj. tydl. 4-kant., glatt 1. uppt. smålud.; bl. n. halftom- 
fatt. 1. nedlöp., afl. lancettl., hvassåg., vanl. gläns, glat
ta, rödakt.; blr små, i knopp uppr., i småblad, klase; 
kronbl. som hos föreg. — Fugt. sand, r., SY. — 7,8.* E. tetragonum L.

Stj. trind, småluden; några få nedre, något åtskilda, bl. 
små, tungl.—omv. äggr., kortskaft., de Öfre längre, o- 
skaft., lancettl.—jemnbr., vanl. trubb., helbrädd., endast 
de Öfversta, säll. de flesta, skiftev.; blr små, i knopp lut., 
kronbl. violettröda, stund, hvita, dubb. längre än de 
trubb. foderflik., fr. uppr., kort hvitluden. — Fugt. st., 
a. — 7, 8 . ...................................................................E. palustre L.
Späd o. lågväxt, enkel, med smala jemnbr. bl., vanl.
ens., ljusa 1. hvita blr...................................................var. angustum  Hrtm.
Späd, men teml. hög, enkel, hårig; bl. glest sittande, 
lancettl., jemnt afsmalnande,—jemnbr., styfva, med starkt
inrullade kanter; blr blekviol. — Torra s t . ................var. lavan d u la efö liu m

Lee. & Lamotte.
Stj. glatt 1. svagt randhår., uppt. smålud.; bl. kort-1. n. 
oskaft., äggr. lancettl., småtand.; fr. glatt 1. smålud. —
Fugt. st., N . ...................................................................hybr. a ls in efö lio -p a lu stre

Hausskn.
Lik föreg., men styft uppr., med kort, trådig rot o. utan 
grenskott; stj. glatt 1. uppt. svagt glandelhår.; nedre bl. 
tättsitt., de öfre skiftev., smalt jemnbr., glestand., glatta; 
blr bleka, alltid lut.; fr. glatt. — Skogskärr, r., N. — 7, 8. • E. Davuricum Fisch.

Anses Öka mjölken hos korna; bladen af an gu stifo liu m  kunna användas som 
thésurrogat, de unga skotten som sparris och fröfjunen som bomull samt till pap- 
persberedning.



3. Circåea Tourn. Blommor små, ljusröda eller hvita.
Stj. glatt, med uppsvällda leder, spenslig; bl. glänsande, 
hjertl., med platta, vingkant, skaft; blr i klasar, med glatta 
skaft o. syllika skärm; kronbl. omv. hjertl. med viggl. 
bas; fr. klubbl., med krokborst. — Fugt. skog. — 6,7.- C. alpina L.

Med O en oth eracea e beslägtadt är det Amerikanska slägtet F u ch sia  L . , hvartill 
hörer den som fönsterväxt allmänt odlade F .  v a r ia b ilis  L i l ja , med stora, hängande, 
olikfärgadt röda 1. hvita blommor och bärlik frukt.

104 42. OENOTHERACEAE. —  43. HIPPURIDACEAE. —  44. CRASSULACEAE.

Fam. 43. Hippuridåceae (Hal oråge a e.) Hyllet regelbundet, dubbelt 
eller utan kronblad, 4-taligt; stånd. 1 eller 8, sällan 4, fria, i samma 
blomma som pistillen eller i skilda hanblommor; frukt enfröig nöt 
eller fyrrummig, delande sig i 4 enfröiga smånötter; v a tten v ä x ter  
med kran svisa  blad.

1. Myriophyllum Ponted. Blommor små, grönhvita eller hvita.
Bl. 5—6 i krans, de öfversta kortare, tättsitt., 4 i krans; 
blr kransv. i Öfre bladveck.; kronbl. med utdragen klo.
— Vattengrop., r. — 6—9 . ........................................M. verticillåtum L.
Öfversta bl. 1. blomskärmen föga längre än blrna. • • var. jpectinatum  (DC.) 

Bl. 4 i krans, de öfversta vanl. aflägsnade från, stund, 
invid de nedersta honblrna; blr kransv. i uppr., utdragna 
ax, med fjällika skärm; kronbl. utan klo. — Sött o. hafs-
vatt. — 6—8 . ............................................................... IVS. spicatum L.
Nedersta bl. m. mindre än de Öfr., med m. korta flik. • var. squ am osu m  Laest. 

Bl. 4 i krans, de Öfversta n. alltid invid honblrna; de 
nedre honblrna kransv. i Öfre bladveck., de öfre o. han- 
blrna skiftev. i kort, lutande ax, med fjällika skärm;
kronbl. utan klo. — Sött o. hafsvatt. — 6—8. • • • M. alterniflörum DC.

2. Hippuris L. Blommor små, rödbruna.
Stj. tätt ledad, nedtill rotslående; bl. 4— 12 i krans, 

smalt lancettl.—jemnbr., trubb.; honblr upptill, hanblr 
nedtill, 2-kön. i midten. — Vatt. a. — 6—8. • • • • H. vulgaris L.
Bl. utdragna, tunna, flytande.........................................var. flu v ia tilis (Web.)
Bl. korta, fasta, n. ovala, 4—8 i krans.....................var. m a ritim a  (Hellen.)

Fam. 44. Crassulåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 4- eller 5-taligt; 
foder sam- eller fribladigt; krona fribladig; ståndare 4 eller 10, 
fria, delvis sammanhängande med kronbladen; frukt 4—5 flerfrö- 
iga, kapsellika karpeller; va n ligen  köttiga  och sa ftiga  örter.

1. Sédum L. Blommor gula, hvita eller röda.
* Bl. stora, breda o. platta.
Uppr. 1. uppstig., utan grenskott; bl. vanl. mots. o. äggr., 

halftomfatt., sågade; blr i rikblomm. knippe, vanl. gul- 
1. grönhvita, fod. samblad. — Berg o. torra st., a. —  8, 9. • S. Teléphium L.
Bl. med rundad bas, blr r ö d a .....................................var. p u rp u reu m  (L.)
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Uppr., glatt, utan grenskott; bl. skiftev., oskaft., smalt 
omv. äggr.—lancettl., grofsåg., mot bas. helbrädd., toppbl. 
öfverskjut. knippet; blr gula. — Förvild., r., fr. Sib.,
SY. — 7, 8. • ............................................................S. Aizoon L.

Uppstig., sträf, med nedligg. grenskott; bl. skiftev., smalt 
omv. äggr. — spadl., ofvan midt. bugttand., toppbl. lägre 
än knippet; blr gula. — Förvild., r., från Sib. — 7. • • S. hybridum L.

** Bl. små, n. trinda, skiftevisa, tättsittande.
a. Orter med öfvervintrande grenskott.

Bl. jemnbr. syllika, uddspets., raka 1. utbojda, blågröna, 
spridda; blr kortskaft., gula, i båggreniga knippen, fod. 
n. samblad.,med uddspets. flik.— Klipp, r., SY. — 7, 8. • • S. rupéstre L.

Bl. jemnbr. afl., trubb., något blågröna, 6-, säll. 4—5-, 
radiga; blr kortskaft., blekgula, i kortgreniga knippen, 
fod. friblad., med trubb. foderbi. — Back. r., SY. — 6, 7. • S. sexangulåre L.

Bl. äggform., ofvan n. platta, trubb., ljusgröna, tätt o. 
otydl. radiga; blr n. oskaft., höggula, i utdraget greniga 
knippen, fod. fribl., af trubb., hvarannan med basen täc
kande bl. — Torra st., a. — 6, 7 . ............................S. åcre L.

Bl. jemntjocka, afl., trinda, trubb., vanl. rödfläck., glesa, 
utstående; blr skaft., hvita, rödprick., i qvastl. knippen, 
fod. sambl., med trubb. flik., 3—flere ggr kortare än de 
trubb. kronbl. — Berg, r., SY. o. S. — 7, 8. • • • S. album L.
Rent ljusgrön; blr små, med gula ståndar knapp ar • • • var. bålticum  C. Hrtm.

b. Örter utan grenskott.
Bl. jemnbr. afl., ofvan platta, trubb., mörka, rödfläck., 
glesa, utstående; blr kortskaft., gröngula, i fågren. knip
pe, fod. n. fribl., af trubb. bl., vanl. föga kortare än 
kronbl. — Torra st. — 6, 7 . ................................... S. ånnuum L.

Saftiga och seglifvade örter. T eleph iu m  kan användas som spenat eller sal
lat, den skarpa, brännande acre åter som läkemedel mot skörbjugg eller på sår.

2. Bulliärda DC. Blommor små, hvita eller rödlätta.
Uppr. 1. nedligg. o. rotslående; bl. mots., glesa, köttiga, 
jemnbr.—syll.; blr n. oskaft., skiftev., kronbl. små; hela 
växten m. liten. — Fugt. st. — 7—9 . ....................B. aquatica (L.)

Fam. 45. Cucurbitåceae. Blommor skildkönade; hyllet dubbelt, regel
bundet, 5-taligt; foder och krona sambladiga; ståndare 5, hvaraf 4 
med strängarne parvis sammanhängande och den öde fri, ståndar- 
knappar bugtiga; frukt under kronan, omsluten af fodret, köttig, 
3—5-rummig, med saftiga skiljeväggar och sidostående fröfästen; 
ra n k v ä x ter  m ed k la n g en , m otsatta  de handlika  bladen.

1. Bryönia Tourn. Blommor gulgröna.
Grenig, klängande, glest småtaggig; bl. triangulärt hjertl., 
sträfva, handl. 5-flik., med spets., groftand. flikar; blr i 
qvastl. klasar i bladveck.; fr. svart. — Förvild., r., från 
mell. Eur. — 6—8 . ................................................... Br. alba L.

Användes som klängande prydnadsväxt i spalier; den stora köttiga roten är 
bitter och giftig samt verkar starkt afforande.
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2. Cucumis L. Blommor gula.
Nedligg. 1. klängande, styfhår.; bl. håriga, rundadt hjertl., 

grundt 5-klufna, med något hvassa inskärn. o. spets., 
hvasstand., vågbrädd. flik.; blr skaft, i bladveck., med 
svarthår. honfoder; fr. afl., grön 1. gulhvit, småknölig. —
Odl., från Ostind. — 7, 8 . ...........................................C. satiVUS L.

Som föreg., sträfhår.; bl. djupare flikade, med rundade in
skärn. o. spets., rundadt tand., vågbrädd, flik.; blr som 
hos föreg., men större, med hvithår. honfoder; fr. stor, n. 
klotrund 1. ellipsoid., hvitgul, fårad 1. nätrynkig. — Odl., 
från Ostind. — 7, 8 . ....................................................C. IVIélo L.

Allmänt odlade för sina saftiga, välsmakande frukter, sa tiv u s (gurka) som 
sallat, och M elo  (melon) som dessert.

3. Citruilus Neck. Blommor gula.
Nedligg., kort sträfhår.; bl. n. glatta, djupt 5-flik., med 
rundade inskärn. o. djupt par- 1. 3-flik. flikar; blr skaft, 
i bladveck.; fr. klotrund, grön, ljusrand., slät. — Odl., 
från S. Eur. o. Afr. — 7, 8 . ....................................C. édulis Spach.

Odlad som prydnadsväxt samt för sina saftiga, läskande frukter (vattenme
lon eller arbus.)

4. Cucurbita L . Blommor stora, gula.
Nedligg. 1. klängande, styfhår.; bl. stora, håriga, rundadt 
hjertl., spets., hela 1. handl. 5—7-flik.; blr skaft., ens. i 
bladveck.; fr. m. stor, rund, ellipsoid. 1. päronform., hvit
gul, grön 1. grönrandig, slät 1. vårtig. — Odl., från 
Ostind. — 7, 8 . ............................................................C. Pépo L.

Odlad för sina saftiga, närande frukter (pumpa, växtmärg, kurbits).

Fam. 46. Ribesiäceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; kronan 
liten, fribladig; ståndare 5, fria, fastade i det sambladiga fodrets 
svalg; frukt enrummigt, mångfröigt bär, med 2 sidostående fröfä
sten, under det qvarsittande fodret; buskar m ed h andlika  blad och  
va n lig en  blom m or i  klase.

1. Rlbes L. Blommor brun- eller gulgröna.
* Foder fat- eller klocklikt, kronblad n. utan klo.

a. Taggig buske; bl. knippevisa; blr hängande på 1—3- 
blom. skaft i bladveck., med invänd, brunt foder o. 
hvita 1. rödlätta kronbl.; fr. stor, gröngul, grön 1. 
röd, glandelhår. 1. glatt. — Förvild., från Eur. —
5, 6 . ....................................................................... R. Grossuläria L.

b. Tagglösa buskar, blr i mångblom. klasar.
1. Klasar lutande 1. hängande, blomskärmen kortare 

än blomskaften.
Bladflik. groft dubbelsåg., under vanl. glatta, harzpric- 
kiga, luktande; blr brungröna, klocklika, med spets, 
skärm; fr. svart. — Lund., stränd. — 5, 6. • • • • R. nsgrum L.
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Bladflik. fint hvassåg., under småludna 1. glatta., lukt
lösa; blr gulgröna, plattade, med rundade skärm; fr. 
röd 1. hvit. — Skogsbäck., strand. — 5, 6. • • • • R. rubrum L.
2, Klasar uppräta, blomskärmen längre än blomskaften.

Bladflik. ojemnt såg., under glänsande glatta, luktlösa; 
blr gulgröna, plattade, ofta enkön.; fr. röd. — Skogs
bäck. a. — 5, 6 . ....................................................... R. alpfnum L.

** Foderpip cylindrisk, kronblad med klo; tagglösa bu
skar, blr i häng. klasar, skärm längre än blomskaft.

Bl. breda, 5-flik., med hjertl. bas, tätsåg., mjukhår., ryn
kiga, under ljusare; fod. cylindr. klockl., rosenrödt; 
kronbl. hvitakt.; fr. blå. — Odl., r., från N. Amer.
— 5 . ........................................................................... R. sanguineum Pursh.

Bl. breda, 3-flik., med tvär 1. viggl. bas., mot spets, 
groftand., glatta, under gläns.; fod. långt, cylindr., gult; 
kronbl. hopstående, gula, slutl. rödlätta; fr. svart. —
Odl., r., från N. Amer. — 5, 6 . ............................... R. åureum Pursh.

G r o s  s id a ria  (stickelbär 1. krusbär), ru bru m  (röda 1. hvita vinbär) och ni
g ru m  (svarta vinbär) äro allmänt odlade för sina välsmakande, mer eller mindre 
syrliga bär; af den sistnämnda kunna äfven de unga bladen användas som thé. 
A lp in u m  har osmakliga bär (degbär 1. måbär) och odlas endast som prydnad i 
parker, i likhet med sanguineum  och au reu m .

Fam. 47. Empetråceae, Blommor skildkönade; hyllet dubbelt, regelbun
det, 3-taligt; kronan liten, fribladig; ståndare 3, fria; frukt mång- 
rummigt, mångfröigt bär inom blomman; låga buskar med barrlika  
ö fverv in tra n d e blad.

1. Empétrum Tourn. Blommor mycket små, brunröda.
Bl. tättsittande, n. kransv., jemnbr., trubb., ihåliga, un
der med blek fåra; blr ens. i bladveck., omgifna af 
små skärm; fr. svart. — Skog., hed., a. — 4, 5. • • E. mgrum L.

De saftiga, söta bären kunna användas mot feber, äfvensom till att färga rödt.

Fam. 48. SVlonotropåceae. (Er i c in e a e). Hyllet dubbelt, regelbundet, 
4- eller 5-taligt; foder och krona fribladiga, färgade; ståndare 8 
eller 10, fria, öppnande sig på tvären; frukt 4- eller 5-rummig kap
sel inom blomman; bleka, fjä lliga  p a ra sitv ä x ter .

1. SVfonÖtropa L .  Blommor blekgula.
Köttig, upptill vanl. krökt; fjällen äggr. — afl., gula; 

blr i tät klase, bägarl., den Öfversta 5-, de Öfriga 4- 
taliga. — Barrskog, r. — 7, 8 . ................................M. Hypöpithys L.
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Fam. 49. Pyrolåceae (E r ic in e a e ) .  H yllet dubbelt, regelbundet, 5-ta- 
ligt; kronan fribladig; ståndare 10, fria, öppnande sig med 2 hål 
vid basen; frukt 5-rummig kapsel inom blomman; örter  eller små  
huskar med breda, ö fv erv in tra n d e blad.

1. Pyrola Tourn. Blommor hvita, stundom grönhvita eller rödaktiga.
* Örter med bladen vid stjelkens bas och blommor i klase.

a. Bl. läderakt., rundade o. trubb.; klase allsidig; 
kronbl. om v. äggr.

Bladens skaft längre än skifvan; blr vidöppna, grönhvita, 
luktlösa, i fåblom. klase; foderflik. bredt triangul., till
tryckta; stånd.knapp. vid basen hornl. förlängda, stift 
långt, böjdt. — Barrskog. — 7, 8 . ............................P. chloråntha Sw.

Bladskaft af skifvans längd; blr vidöppna, hvita 1. röd- 
lätta, vällukt., i lång tätblom. klase; foderflik. lancettl., 
utstående; stånd.knapp. med tvär bas; stift långt, böjdt.
— Skog., a. — 6, 7 . ................................................P. rotundifölia L.

Bladskaft kortare än skifvan 1. lika långt; blr halföppna, 
n. klotrunda, hvita 1. rödlätta, välluktande, i fåblom. 
klase; foderflik. äggr., spets.; stift kort, rakt, litet ut
skjutande ur kr. — Skog, r. — 7, 8 . ........................P. média Sw.

Bladskaft som hos föreg.; blr n. slutna, n. klotrunda, hvita 
1. rödlätta, luktlösa, i tätblom. kl,; foderflik. kort triangul., 
spets.; stift kort, rakt, ej utskjutande ur kr. — Skog., 
a. — 7, 8 . ...............................................................  P. minor L.
b. Bl. tunna, ovala 1. äggr., spets., finsåg.; klase en

sidig, tätblom.; blr äggform., grönhvita, med äggr.
kronbl.; stift rakt, utskjut. — Skog., a. — 7, 8. • • P. secunda L.

** Örter med tunna, rundade bl. vid stjelkens bas; blom
ma ens. i stjelkens spets, vidöppen, hvit, vällukt., lu
tande. — Barrskog. — 6, 7 . .....................................P. uniflöra L.

*** Buskar med läderart., n. viggl. bl. i grenspets.; blr i 
långskaft, flockl. qvast, vidöppna, rosenröda, uppr. —
Barrskog, r. — 7, 8 . ............................................... P. umbellåta L.
Bittra, hopdragande och sårläkande.

Fam. 50. Ericåceae (E ricineae). Hyllet dubbelt, regelbundet, 4 -eller 
5-taligt; kronan vanligen sambladig, sällan fribladig; ståndare 8 
eller 10, fria, fastade i fodrets botten och öppnande sig med 2 hål 
eller remnor vid spetsen; frukt 4- eller 5-rummig, mångfröig kap
sel, sällan bär, inom blomman; sm ärre bu skväxter  m ed v a n lig en  ö f 
v erv in tra n d e, läderartade blad.

1. Lédum L. Blommor hvita.
Bl. jemnbr.—afl., med starkt tillbakavikna kanter, yngre 

glandelprick.; blomskaft långa, ullhår., slutl. krökta.
— Kärr, a. — 6, 7 . ................................................... L. palustre L.

Starkt, obehagligt luktande, harzrik, använd i medicin och vid ölbrygd, 
hvartill den dock, såsom skadlig, bör undvikas.
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2. Calluna Salisb. Blommor rosenroda, stundom hvita.
Bl. korsv. mots., tättsitt., tegellagda i 4 rader, små, 
barrl., med pillik bas; blr klockl., qvarsitt. — Hed., 
skog., a. — 8 . ........................................................... C. vulgaris (L.)

En af våra allmännaste växter, betäckande vida sträckor, de så kallade ljung
hedarna.

3. Er i ca Tourn. Blommor ljusröda, sällan hvita.
Bl. i 4-tal. kransar, utstående, barrl., med tillbakavikna 
kanter, yngre glandelhår.; blomkr. äggform., med breda, 
nedböjda tänder. — Hed., r., V. — 7, 8 . ................E. Tétralix L.

4. Andromeda L. Blommor rosenröda eller ljusgula.
Bl. jemnbr. lancettl., med starkt inrullade kanter; blr i 
lutande, glesa flockar, långskaft., äggform., rosenröda.
— Kärr, a. — 5, 6 . ................................................... A. polifölia L.

Bl. afl., betäckta med silfvergläns. fjäll, isynnerh. under; 
blr i ensid., bladiga klasar, klockl., ljusgula, med 2-blad.
ytterfod. — Kärr. — 5, 6 . ....................................... A. calyculåta L.

Kunna användas vid färgning af svart.

5. Arctoståphylos Adans. Blommor hvita eller rödlätta.
Nedligg.; bl. kortskaft., smalt omv. äggr. med viggl. 
bas, helbrädd., läderart., under bleka; blr i fåblom. kla
sar, kortskaft., äggform.; fr. rund, röd, mjölig. —
Barrskog., hed., a. — 5, 6 . ....................................... A. uva ursi (L.)

Användbar till garfning, färgning af svart, och blodrenande läkemedel; bä
ren (mjölon eller svinlingon) hafva en obehaglig smak.

Fam. 51. Vacciniåceae (Ericineae). Hyllet dubbelt, regelbundet, 4- 
eller 5-, sällan 6-taligt; kronan sambladig; ståndare 8 eller 10, säl
lan 6, fria, fästade i fodrets svalg och öppnande sig som 2 rör i 
spetsen; frukt 4—5-rummigt, mångfröigt bär under kronan, fast 
omslutet af fodret; låga, buskartade v ä x ter  med ö fverv in tra n d e eller  
affa lland e blad.

1. Vaccinium L. Blommor hvita eller rödlätta.
* Bl. öfvervintr., läderart., omv. äggr., med nedvikna 

kanter, under bleka och punkterade; blommor i kla
sar, klockl.; fr. klotr., röd, säll. hvit. — Back., a.
— 5, 6. ................................................................V. vitis idåea L.

** Bl. affallande.
Grenar trinda; bl. halftjocka, omv. äggr., helbrädd., blå- 
gröna, under bleka, nätådriga; blr ens. 1. knippev., 
äggform. klockl., med 4— 6-tand. foder, qvarsitt. på 
den afl., daggblå fruktens topp. — Kärr, a. — 5, 6. • • V. uliginosum L.
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Grenar kantiga; bl. tunna, äggr., spets., finsåg., gräsgrö
na; blr ens. i bladveck., n. klotrunda, med helt foder, 
bildande en ring på den runda, svartblå fraktens topp.
Skog, back., a. — 5, 6 . ............................................V. I V t y r t f lll lS  L.
Hela växten af blekare färg; bär h v it a ....................var. p ä llid u m  Lindb.

De saftiga, syrliga och läskande bären af V itis  id a ea  (lingon) och M y rtillu s  
(blåbär) äro allmänt kända som välsmakande och sunda. Bären af u ligin osu m  
(odon) äro mindre välsmakande och anses förorsaka hufvudvärk.

2. QxycÖCCUS Tourn. Blommor röda.
Bl. öfvervintr., läderart., äggr. afl., med tillbakavikna 
kanter, under grålivita; blr ens., på långa, fina, småhår. 
skaft; fr. klotrund, sur. — Kärr, a. — 6, 7. • • • - 0. palustris Pers.

Bl. med tydl. tvär bas, n. triangul., jemte blr o. bär m. 
mindre än hos föreg.; blomskaft glatta. — Kärr. — 6, 7. • 0. microcårpus Turcz. 

De skarpt sura bären (tranbär) användas såväl i hushållet som i medicinen.

Fam. 52. Campanulåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; kronan 
sambladig; ståndare 5, fria eller medelst knapparnes bas samman
hängande, fastade i fodrets svalg; frukt 2- eller 3-rummig, mång- 
fröig kapsel under kronan, fast omsluten af fodret och öppnande 
sig med hål på sidan eller i toppen; m jölksa ftföra n d e ö r ter  med  
va n ligen  klocklika blom mor.

1. Campänula Tourn. Blommor blå eller violetta, sällan hvita.
* Blr oskaftade, i hufvudlika samlingar; blad sträfhåriga.
Stj. sträfhår.; nedre bl. skaft., n. jemnbr. lancettl., de 
öfre halft omfatt., äggr. lancettl., alla naggade; foder- 
flik. utböjda, kölade, korta, breda o. trubb.; kr. bägarl., 
ljusblå 1. hvit, glest hvithår. — Ängsback. r.— 7, 8. • • C. Cervicåria L.

Stj. gleshår., n. glatt; bl. äggr. lancettl., såg., de nedre 
långskaft., stund, med hjertl. bas, de Öfre halft omfatt.; 
foderflik. uppr., platta, smala o. spets.; kr. klockl., vio
lett, säll. hvit, finhår. —  Äng. — 7, 8 . .......................................... C. glomerata L.

**  Blr skaftade, i klase eller i öfre bladvecken, blå, stund, 
hvita; bl. breda, håriga.

a. Alla blomskaften enblommiga.
Stj. n. trind, glest mjukhår., n. glatt; bl. äggr. 1. äggr. 
lancettl., dubbelsåg., småhår., de nedre skaft, med hjertl. 
bas; blr uppr., i bladig klase, med bredt lancettl., uppr., 
vanl. glatta foderflik. — Ängsback., r., S. o. SO.
—  7, 8. ...................................................................... C. latifolia L.

Stj. trubbkant., gleshår., n. glatt; bl. hjertl. äggr., ojemnt 
trubbsåg., sträfhår., de nedre skaft., bredare; blr lutan
de, i bladlös, ensid. klase, med smalt lancettl., nedböjda, 
styfhår. foderflik. — Odl. st., r. — 7, 8 . ................C. rapunculdides L.
b. Nedre blomskaften 2—3-blommiga.

Stj. hvasskant., sträfhår.; bl. mer eller mindre skaft., 
groft dubbelsåg., småhår., de nedre hjertl., de Öfre äggr., 
långspets.; blr något lut., i allsid., något bladig klase,
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med äggr. lancettl., uppr., styfhår. foderflik. — Skogs
äng., r., SY. o. SO. —  7, 8 . ............................................................C .  Trachélium L.

*** Blr skaft., i gles qvast eller klase, säll. ensamma; stjelk- 
bl. smala, vanl. glatta.
a. Stj. kantig; foderflik. nppr.; kr. rödviolett, flikad

nedom midten, med smal pip och utbojda flikar.
Rotbl. omv. äggr. — tungl., stjelkbl. jemnbr. lancettl., 

alla naggade. — Äng. — 7, 8 . ...................................C. påtula L.
b. Stj. trind; foderflik. utstående; kr. blå, säll. hvit,

grnndt flikad, med vid pip.
Rotbl. afl. — tungl., stjelkbl. jemnbr. lancettl., alla små- 
nagg.; foderflik. lancettl., med hvass inskärning; kron- 
flik. uppr., märken längre än stift. — Ängsback. —

7, 8. ......................................................................... C. persicaefölia L.
Rotbl. njur- 1. hjertl., naggade, snart vissnande, stjelkbl. 
smalt lancettl. — jemnbr., vanl. helbrädd.; blomknoppar 
uppr.; foderflik. syllika, med rundad inskärning; kron- 
flik. utbojda; märken kortare än stift. — Äng., back., 
a. — 7, 8 . ................................................................... C. rotundifdlia L.

Stjelkbl. hjertl. äggr. — lancettl., långt skaft. — Berg- 
skrefvor........................................................................var. la tifo lia  M.Br.

Stjelkbl. m. smala; blr vanl. ensamma. — Torra st. • • var. lin ifö lia  (Lam.)
Rotterna af C erv ica ria , la tifo lia , ra p u n cu lo id es och T rach éliu m  äro ätliga.

2. Jasidne L. Blommor blå, sällan hvita.
Stj. nedtill bladig; rotbl. tungl., snart vissnande, stjelkbl.
jemnbr., trubb., vågiga; blr i hufvudl. korg. — Torra
st., r. — 7, 8 . ........................................... • • • • ] .  montåna L.

Fam. 53. Lobeliåceae. Hyllet dubbelt, 5-taligt; fodret regelbundet; kro
nan oregelbunden, 2-läppig; ståndare 5, med sammanhängande knap
par; frukt 2-rummig, mångfröig kapsel under kronan, fast omslu
ten af fodret och öppnande sig i toppen.

1. Lobélia L. Blommor blåhvita eller blå, stund, röda eller hvita.
Stängel bladlös; bl. böjda, köttiga, jemnbr., 2-pipiga, i 
rosett vid blomstängelns bas; blr blåhvita, lutande, i 
gles, ensid. klase. — Sjöstränd. i vatten. — 7, 8. • • L. Dortmånna L.

Stj. bladig, slak, grenig, kant.; bl. tungl. 1. afl. — lan
cettl. 1. jemnbr., parv. inskurna 1. grofsåg. — helbrädd.; 
blr vackert blå, stund, hvita 1. ljusröda, i gles klase, 
kr:s underläpp del. i 3 omv. äggr. flik., med hvita gom
fläckar. — Odl., från Austral. — 7—9 . .................... L  ramösa Benth.
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3 Serien. Corolliflörae. Kronblomstriga.
Ståndarne fastade på den sambladiga kronan.

Fam. 54. Helianthåceae (Synanthéreae 1. Com positae). Hyllet 
dubbelt, med ofta otydligt foder, vanligen 5-taligt; kronan regel
bunden, rörformig, eller oregelbunden, vanligen tunglik; ståndare 
5, med sammanhängande knappar; frukt enfröig (skalfrukt) under 
kronan, fast omsluten af fodret; blom m or i  k o rg ; blad va n lig en  sk if
tevisa , sä llan  m otsatta , o fta re  i  r o s e tt

Flock 1. Cynaråceae (Cynarocéphalae).  Alla blommor likformiga, 
rör- eller trattformiga, 2-könade, eller kantblommorna större, kön
lösa; stiftet under märket uppsväldt, med en krans af hår.

1. Centauréa L. Blommor röda eller blå, sällan hvita.
* Bl. djupt pardelade, med långa o. smala, stund, in

skurna o. tand. flikar, sträfva; holk stor, klotrund, 
holkfjäll med svart, kamflikad kant; blr röda, säll. 
hvita, kantblr större, könlösa; fruktpensel n. af fr:s
längd. — Back. — 7, 8 . ................................... C. Scabiösa L.

** Öfre bl. hela, sällan grundt flikiga.
Bl. hela, smalt jemnbr., 1. de nedre parklufna, med lan- 

cettl. flik., håriga, n. hvitulliga; holk liten, äggr., holk
fjäll med hvit 1. svartbrun, tandad kant; blr blå, säll. 
hvita, kantblr större, könlösa; fruktpensel n. af fr:s
längd. —  Åkr., a. — 6 , 7. • • • .........................................C. Cyånus L.

Bl. hela, äggr. lancettl., något sträfva, de nedre nedlö
pande ; holk stor, n. klotrund, holkfjäll med utböjda, 
svartbruna, fjäderl. bihang; blr röda, kantblr större, 
könlösa; fruktpensel kortare än halfva fr. — Äng.
—  7, 8 . ...................................................................... C. austriaca Willd.

Bl. hela 1. mot bas. fliktand., smalt lancettl., något sträf
va; holk stor, n. klotr., holkfj. med vanl. tilltryckta,
breda, fjäderl. bihang; blr röda, alla n. likast., 2-kön.; 
fr.pensel som hos föreg. — Ballast, r., SY., från Eur.
—  7, 8 . ...................................................................... C. nigra L.

Bl. hela, säll. ojemnt parklufna, smalt lancettl., något
sträfva; holk klot- 1. äggform., holkfjäll med kupiga, 
bruna, ojemnt sargade, rundade bihang; blr röda, säll. 
hvita, kantblr större, könlösa; fr. utan pensel. — Torra
st., a. — 7, 8 . .......................................................... C. Jacéa L.

Goda foderväxter som unga; af C yan u s erhålles blått, af J a cea  och S cab iosa  
gult färgämne; den sednare användes emot hudutslag.
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2. Saussurea DC. Blommor violetta.
Bl. äggr. lancettl. 1. lancettl., hvasstand. 1. helbrädd., un
der gråulliga; blomkorg, i tät qvast; holkfjäll gråhår., 
brunkantade. — Skogsäng., N. o. SO. — 7, 8. • • • S. alpina (L.)

3. Carlma Tourn. Blommor brungula.
Bl. lancettl. 1. äggr. lancettl., halftomfatt., hela 1. grundt 
parflik., torniga, under finulliga; yttre holkfjäll örtart., 
parflik., torniga, inre hinnakt., glänsande ljusgula, vid 
torr väderlek utåt-, vid fugtig inåtböjda. — Back., r.
—  7, 8. ......................................................................C. vulgaris L.

Roten kan begagnas som svettdrifvande och blodrenande läkemedel, blom-
korgarne angifva torr eller fugtig väderlek.

4. Cårduus Tourn. Blommor röda, sällan hvita.
Stj. enkel 1. fågrenig; bl. styfva, taggigt nedlöpande, par- 
klufna 1. delade, med flikade o. tand., tornudd, flik., n. 
glatta 1. under glest kortull.; blomkorg, ens., stora, starkt 
lutande, på långa, hvitull., vanl. oving. o. oväpn. skaft; 
holk n. klotrund, med långa, lancettl. syllika, tornudd., 
utspärr., vanl. gröna fjäll, de mellersta halslikt hopdrag
na på midten. —  Torra st., ballast, r. — 7, 8. • • C. nutans L.
Grenig; bl. under längs nerv. ulliga; korg. ens., dels 
större, lutande, på långa, filthår., bara 1. svagt tagg. o. 
småblad, skaft, dels mindre, uppr., kort- 1. oskaft.; holk 
klotr., med tvär bas o. kortare, äggr, lancettl., tornudd., 
vinkligt utspärr., vanl. rödbruna fj., de mellersta stund, 
på midten svagt hopdragna. — Gammal byggnadstomt,
grus, r., S. — 7— 9 . ................................................... hybr. c r is p o -n u ta n sK o ch .

Stj. grenig; bl. som hos föreg.; korg. ens. 1. 2—3 tills., 
stora, uppr., på korta, tagg. o. småblad, skaft; holk n. 
klotrund, med syllika, styft tornudd., uppr. 1. utböjda, 
ej halslikt hopdragna fj. — Ballast, r., S., från Eur.
—  7— 9. ....................................... ............................... C. acanthöides L.

Stj. grenig; bl. mjuka, tagg. nedlop., grundt parklufna
— inskurna, med breda, tand., mjukt tagg. flik., under 
vanl. hvitull.; korg. 1—3 tills., kort- 1. oskaft., gyttr. 
på ving. o. tagg. grenar; holk äggr. klotr., med lancettl. 
syllika, mjukt kortudd., utböjda fj. — Odl. st., a. —
7— 9 . ..........................................................................C. crispus L.

Stj. grenig; bl. som hos föreg., tornudd.; korg. talr., n. 
oskaft., gyttr. på bredt ving. o. tagg. grenar; holkafl., 
n. cylindr., med lancettl. syllika, tornudd., uppr. 1. ut
böjda fj., de inre hinnakt. högre än blrna. — Ballast,
r., S. o. SY., från Eur. — 7, 8 . ............................C. tenuiflörus Curt.

Besvärliga ogräs, hvilka i ungt tillstånd kunna tjena som boskapsfoder.
5. Cirsium Tourn. Blommor röda, gredelina eller gula, sällan hvita.

* Stj. vingkantad, torntaggig; bl. nedlöpande.
Bl. djupt parklufna, groft tornuddiga, ofvan borsttaggiga, 
under hvitludna; blomkorg, stora, vanl. ens., hvitulliga,

8
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med syllika, styft tornuddiga, utstående fjäll; blr ljus-
röda, säll. hvita. — Vägback., a. — 7, 8. • • • • C. lanceolätum (L.)

Bl. djupt parklufna, taggbräddade, ofvau håriga, under 
grågrönt filtade; blomkorg, små, vanl. gyttrade, n. glat
ta, med äggr. lancettl., kortuddiga, tilltryckta, i spetsen 
utstående fjäll; blr röda, säll. hvita. — Fugt. äng., a.
— 7, 8. • / ............................................................... C. palustre (L.)

** Stj. utan vingkanter; bl. icke nedlöpande; blomkorg, 
utan skärmblad.

Bl. stora, halftomfatt., bredt lancettl., hela 1. parklufna, 
borstbrädd., under hvitludna; blomkorg, stora, vanl. 
ens., glatta, med äggr. lancettl., kortudd., tilltryckta, i 
spetsen utstående fjäll; blr mörkröda, säll. hvita, med
pip längre än brämflik. — Fugt. äng. — 7, 8. • • • C. heterophyllum (L.) 
Alla bl., jemte skärmen, djupt pardel., med smala flik.;
blomkorg. 6—9, med smala, spets. Q . ........................var. la cin iosu m  Norrl.

Bl. oskaft., lancettl. — afl., hela 1. parklufna, tornuddiga, 
vågiga; blomkorg, små, gyttrade, glatta, med föga styf- 
uddiga, i spets, utstående fjäll; blr gredelina, säll. hvita, 
ofta enkön., n. utan pip. — Odl. st. a. — 7—9. • • C. arvénse (L.)
Bl. pardel., styft torniga, nedlöpande.........................var. h orrid u m  W. & K.

*** Stj. utan vingkanter; bl. ej nedlöpande, stora, tunna, 
halftomfatt., parklufna, taggbrädd.; blomkorg, gyttr. 
inom stora, äggr., gulakt. skärmblad, glatta, med 
lancettl., uddspets, fjäll; blr blekgula. — Fugt. äng. 
r., SY. o. SO. — 7, 8. • • . . > ................ '• C. oleraceum (L.)
Nytta och skada som C a rd u u s. P a lu stre  och olera ceu m  kunna användas 

som spenat eller kål.

6. Lappa Tourn. Blommor röda.
Bl. stora, hjertl. äggr., ojemnt hvasstand., under grå
ulliga; blomkorg, kortskaft., i qvast, tätt spindelväfshår.; 
holkfjäll kortare än blrna, de inre hinnakt., i spets, 
rödbruna, trubb., med rak udd. — Gård., väg. — 7, 8. • • L. tomentdsa (Mill.)

Bl. som hos föreg., n. helbrädd., blomkorg, vanl. små, n. 
oskaft., i afl. klase, glest spindel väfshår. — n. glatta; 
holkfjäll kortare än blrna, syllika, gröna, krokudd. —
Gård., väg., a. — 7, 8 . ............................................L. minor (Schkuhr)
Högväxt o. spenslig; blomkorg, stora; holk slutl. äggform.;
inre fjäll lancettl., rödspets.............................................var. in term ed ia  (Lge)

Bl. som hos föreg., vanl. fint hvasstand., under finludna — 
n. glatta; blomkorg, stora, långskaft., i qvast, glatta; 
holkfjäll längre än blrna, plattade, hinnkant., gröna, 
krokudd. — Gård., väg., r., S. o. SO. — 7, 8. • • L. officinålis All.

Bittra, blodrenande och svettdrifvande; användas äfven mot rheumatism, sår 
och hudsjukdomar, samt såsom unga som spenat.



54. HELIANTHACEAE. 115

Flock 2. Inulåceae (Corym biferae). De inre blommorna i korgen 
regelbundna, rörformiga, de yttre oregelbundna, tung- eller strutli
ka, eller alla rörformiga, men stiftet jemntjockt, utan uppsvällning 
och. hårkrans.

7. Tanacétum Tourn. Blommor gula.
Uppr., starkt luktande; bl. pardel., med parflikade, hvassåg. 

flik.; blomkorg, halfrunda, i jemnhög qvast, med trubb., 
hinnakt. holkfjäll. — Torra st. — 8—9 . ............... T. VUIgare L.

Bäsk, magstärkande och maskfördrifvande, samt värkstillande.
8. Artemfsia L. Blommor gula, rödgula eller bruna.

* Bl. pä båda sidor hvit- eller gråludna, starkt luktande.
Uppr., gråluden, bl. tilltryckt, n. glänsande, gråludna,

2—3-dubb. pardel., med platta, lancettl., trubb. flik.; 
blomkorg, halft klotrunda, lutande, i talrika, ensid. kla
sar, med gråludna holkfjäll, gula blr o. långhår. blom
fäste. — Gård., a. — 8, 9 . ....................................... A. Absinthium L.

Uppstig. 1. uppr., vanl. hvitullig; bl. ulligt hvitludna,
2—3-dubb. pardel., med u. trådsmala, trubb. flik.; blom
korg. äggfoim. 1. afl., uppr. 1. lutande, 5—6-blommiga, 
i talr., uppr. 1. lutande ax, med hvitull. holkfjäll, röd
gula blr o. glatt fäste. — Hafsstränd., r., SY. — 8, 9. • • A. maritima L.

** Bl. endast undertill hvitludna; luktlösa.
Uppr., tilltryckt hårig; bl. dubb. pardel., med breda, lan

cettl., spets, flik.; blomkorg, afl. äggform., uppr., mång- 
blorn., i talr., vanl. utstående klasar, med hvitull. holk
fjäll, brungula blr o. glatt fäste. — Gård., väg., a.
— 8, 9 . .......................................................................A. vulgaris L.
Bladflik. smala, undert. snohvitt ulliga; klasar täta, uppr. var. coa rctä ta  (Fors.)

*** Bl. vanl. glatta o. gröna, starkt luktande 1. luktlösa.
Nedligg. 1. uppstig., glatt 1. glest korthår.; bl. glatta, 
stund, silkesludna, luktlösa, 2—3-dubb. pardel., med 
glest sittande, utdragna, trådsmala o. uddspets, flik.; 
blomkorg, små, rundadt äggförm., lutande, 6—8-blom., 
i ensid., enkla 1. gren. klasar, med n. glatta holkfjäll, 
bruna blr o. glatt fäste. — Torra st. — 7—9. • • A. campéstris L. 
Blomkorg, dubb. större, med starkt hår. holkfjäll. • • var. böttn ica (Lundstr.)

Uppr., nedtill vedart., finhår.; bl. n. glatta, starkt välluk
tande, 2—3-dubb. pardel., med korta, trådsmala flik.; 
blomkorg, små, halft klotform., lutande, i talr., rikblomstr. 
klasar, med n. glatta holkfjäll, gula blr o. glatt fäste.
— Odl., från SO. Eur. o. As. — 8, 9 . ....................A. Åbrotånum L.

Bäska, magstärkande och maskfördrifvande, i synnerhet A bsin th iu m  (Malört).
A b ro ta n u m  (Abrodd) odlas som prydnads- och kryddväxt.

9. Gnaphålium L. Blommor gulaktiga.
Grenig, utan grenskott, hvitullig; bl. smalt tungl. — 
lancettl., mjukludna; blomkorg, i hufvudl. gyttringar, 
med gul- 1. brunkant. holkfjäll o. gröngula blr; fr.
glatt. — Fugt. st. — 7—9 . ....................................... Gn. uliginösum L.
Lågväxt, 1—2 tum hög; fr. kort finhårig.................var. p ilu lä re  Whlnb.
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Enkel, gråullig; bl. smalt lancettl. — jemnbr., ennerv., 
nndert. mjukt hvitludna; blomkorg, i långt, smalt, nedt. 
glest ax, med brunt hinnkant, holkfjäll o. hvitgulablr;
fr. småhårig. Torra st. — 7, 8 . ............................Gn. sylväticum L.

Som föreg., men bl. bredare lancettl., trenerv., vanl. på 
båda sidor flockull., ax kortare o. tätare; holkfjäll
mörkare. — Skogstrakt, N. — 7, 8 . ............................Gn. norvégicum Gunn.

10. Antennaria Gaertn. Blommor hvita eller röda.
Uppr., hvitullig, med korta uppböjda grenskott; bl. på 

grenskott. spadl., undert. hvitludna, på stj. jemnbr. lan
cettl., tilltryckta; holkfjäll trubb., hvita 1. röda. —
Torra back., a. — 5, 6 . ............................................Ä. diöica (L.)

Verkar upplösande och fördelande, tjenlig vid bröstsjukdomar.

11. Filägo Tourn. Blommor gulaktiga.
Uppr., hvitullig; bl. lancettl. 1. jemnbr., trubb., blomkorg, 
i fåblomstr., axlikt ordnade hufvud, med trubb., hvitull., 
platta, slutl. stjernl. utbredda, holkfjäll. — Torra back.
—  6— 8 . ...................................................................... F. montåna L.

12. Eupatörium Tourn. Blommor ljusröda.
Uppr., uppt. grenig; bl. mots., handl. 3—5-del., med 

lancettl., vanl. såg. flik.; blomkorg, små, fåblom., i 
yfvig q vast, med glatta, rödkant. holkfjäll. — Stränd.,
r., SV. o. SO. — 7—9 . ........................................... E. cannabinum L.

Kan brukas som hampa; för öfrigt bitter och aromatisk, med afförande egen
skaper hos roten.

13. Petasites Tourn. Blommor hvita eller rödlätta.
Rödbrun, spindelväfshår. 1. n. glatt, med lancettl. fjäll; 

rotbl., efter blomningen, rundadt hjertl., bugtbrädd., 
tand;, med tydl. spets o. rundade basflik.,undert. gråludna; 
blomkorg, i klase, utan strålblr; blr rödlätta. — Fugt.
st., r., S. — 4, 5 . ........................................... ...  • P. officinälis Moench.

Brun, ullig 1. spindelväfshår., med äggr. lancettl., smal
spets. fjäll; rotbl., efter blomn., triangul. hjertl., flik- 
tand., undert. gråhvita; blomkorg, i qvast, med tungl. 
strålblr; blr hvitgula 1. rödlätta. — Fugt. st., r., N.
— 6, 7 . ....................................................................... P. frigida (L.)

14. Tussilago Tourn. Blommor gula.
Ullig, med brunakt., äggr. lancettl. fjäll; rotbl., efter 
blomn., rundadt hjertl., ojemnt bugt- o. uddtand., un
dert. gråull. — Fugt. lera, a. — 4, 5 . ....................T. Fårfara L.

Rotstocken är bitter, svettdrifvande och fördelande, blomstren uppmjukande 
och lindrande vid hosta.
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15. HeliånthllS L. Diskblr gula eller bruna, kantblr gula.
Sträfhår., med trådig rot, bl. lijertl. 1. bredt äggr., skaft.; 
blomkorg, m. stora, platta, lutande, med bruna diskblr
1. fyllda, gula. — Odl., S., från S. Amer. — 8. • • H. ånnuus L. 

Sträfhår., med underjord, stjelkknölar; bl. smalt äggr., 
de nedre med hjertl., de öfre med afsmaln. bas, skaft.; 
blomkorg, n. uppr., gula, saknas vanl. — Odl., r., S., 
från S. Amer. — 11. • • • ..................................... H. tuberosus L.

A n n u u s (Solros) odlas som prydnadsväxt och för sina oljehaltiga frukter. 
Stjelkknölarne af tu berosu s (Jordärtschocka) äro ätliga, sötaktiga.

16. Bidens L .  Blommor gula.
Mörkgrön; bl. mots., skaft., par- 1. 3-del.; blomkorg, 

uppr.; ytterholkbl. 6—9, afl. 1. tungl., fr.-borst 2—3.
— Fugt. st., a. — 7—9 . ........................................... B. tripartita L.
Liten, med hela afl. b lad ............................................ var. p u m ila  Retz.

Ljusgrön; bl. mots., skaft., vanl. 3—5-del.; blomkorg, 
uppr., vida; ytterholkbl. vanl. 12, lancettl., stund, par-
flik., m. långa; fr.-borst 2 — 3. — Dikeskant, r .— 8. • • B. platycéphala Oerst. 

Ljusgrön; bl. mots., n. oskaft., halftomfatt., lancettl., he
la; blomkorg, lutande; ytterholkbl. 4—6, lancettl.; fr.-
borst 3—4. — Fugt. st. — 7—9 . ........................... B. cérnua L.
Liten, med enkel enblomstr. stje lk .............................var. m in im a  Huds.
Blomkorg, med klargula könlösa strålblr.....................var. ra d iä ta  Eetz.

Bittra örter, hvilka med alunvatten kunna användas till brandgul färg på ylle.

17. Senécio L. Blommor gula.
Glest ullhår. 1. n. glatt; bl. pardel., med inskurna o. 

tand. flik., de nedre skaft., med stor ändflik, de Öfre 
halft omfatt., med flik. bladöron; blomkorg, i tät qvast, 
med långa, raka strålblr. — Torra st., r., SO. o. S.
—  7— 9 . ..................................................................... S. iacobåea L.

Klibbhår.; bl. parklufna, med inskurna flik., blomkorg.
uppr. i gles qvast, med 6—8 ytterholkfjäll af holkens 
halfva längd o. korta, tillbakarullade strålblr. — Grus.
st., r., S. — 7—9 . ....................................................... S. viscösus L.

Glatt 1. småhår.; bl. parklufna, med helbrädd. 1. naggtand. 
flik.; blomkorg, uppr., med 3—5 m. små ytterholkfjäll
o. strålblr som hos föreg. — Torra st. i skog., S. o. V.
—  7, 8. ..................................................................... S. sylvåticus L.

Glatt 1. flockull.; bl. parklufna, med ojemnt hvasstand. 
flik.; blomkorg, lutande, med 10—13 små, svartspets, 
ytterholkfjäll o. inga strålblr 1. som hos föreg. — Odl.
st.? a. — 6— 1 0 . ....................................................... S. vulgaris L.

Af S. v u lg a r is  erhålles gul färg.

18. IVSatricåria L. Diskblommor gula, strålblr livita.
Bl. dubb. pardel., med trådsmala, under fårade flik.; 

blomkorg, luktlösa, med vanl. brunt hinnkant, holkfj.,
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halfklotform., tätt blomfäste o. stora, vanl. utstående
strålblr. — Odl. st., a. — 6—9 . ................................M. inod öra L.
Holkfj. svart hinnkant., strålblr breda, nedböjda • • • var. b oreä lis Hrtm.
Nedligg., starkt grenig; bladflik. trinda, köttiga. — Hafs-
stränd............................................................................ var. m a ritim a  (L.)

Bl. som hos föreg., med under platta flik.; blomkorg, starkt 
luktande, med ljust hinnkant, holkfj., kägell., ihåligt 
blomfäste o. små, vanl. tillbakaböjdä strålblr. — Odl. 
st., a. — 6—9. • ........................................................1VL Chamomilla L.

Bl. som hos föreg., med bredare flik.; blomkorg, med hvitt 
hinnkant, holkfj. och blomfäste som hos föreg., utan strål
blr. — Gat. o. väg., a. — 7, 8 . ................................IVL discoidea DC.

På blomkorgarne af C ham om illa kokas ett svettdrifvande och magstärkande 
the, utvärtes verka de smärtstillande och fördelande. Äfven erhålles deraf ett gult 
färgämne.

19. Chrysånthemum L. Diskblommor gula, kantblr gula eller hvita.

Blågrön, glatt; bl. afl. 1. lancettl. med såg. bas o. mot 
spets. vanl. parklufna, de öfre halftomfatt.; blomkorg, 
ens., med gula strålblr. — Åkr., r. — 7, 8. • • • • Chr. Segetum L.

Grön, hårig 1. glatt; bl, spadl., skaft., 1. afl. — tungl., 
halftomfatt., vid basen parklufna, mot spets. såg>; blom
korg. ens., med hvita strålblr. — Torrast., a. — 7, 8. • • Chr. Leucånthemum L.

L eu ca n th em u m  anses hafva stärkande, renande och sårläkande egenskaper.

20. Åchilléa L. Diskblommor gråhvita, kantblr hvita 1. rödlätta.

Bl. hela, jemnbr., finsåg., glatta; blomkorg, i gles qvast, 
med halfklotf. holk o. 8—10 strålblr. — Fugt. äng.
— 7, 8 . ....................................................................... A. Ptarmica L.

Bl. hela, n. lancettl., finsåg., prickiga o. håriga; blom
korg. som hos föreg., i tätare, mångblomstr. qvast. — Odl. 
st., r. — 7, 8 . ........................................................... A. cartilaginea Ledeb.

Bl. dubb. pardel., med smala, spets, flikar, håriga; blom
korg. små, i tät qvast, med äggform. holk o. vanl. 5 
strålblr. — Torra st., a. — 7—9 . ............................Å. IVIillefÖlilim L.

P ta r m ic a  odlas med fyllda blomkorgar som prydnadsväxt; af M ille fo liu m  
erhålles ett magstärkande the, bladen äro sårläkande.

21. Änthemis L. Diskblommor gula, kantblr hvita 1. gula.

Tilltryckt mjukhår.; bl. pardel., med smala, parklufna 1. 
hvassåg. flik.; blomkorg, med halfklotf. faete o. gula 
strålblr. — Torra st. — 6, 7 . ....................................A. tinctoria L.

Tilltryckt mjukhår.; bl. pardel., med smala, tätt parklufna, 
uddspets, flik.; blomkorg, med slutl. kägell. fäste, i 
spets, brunt hinnkant, o. utböjda holkij., smalt lancettl., 
tvärt uddspets, fästefj. o. hvita fertila strålblr; fr. n.
4-kant. —  Åkr. — 6—8 . ............................................A. arvénsis L.
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Gleshår. 1. glatt; bl. som hos föreg., med glesa, trådsmala 
flik.; blomkorg, illaluktande, med fäste som hos föreg., n. 
hvitt hinnkant., tilltryckta holkfj., smalt jemnbr. borstl. 
o. lätt affallande fästefj. o. hvita, vanl. sterila strålblr; 
fr. n. trind. — Byväg., r., S. — 6—9 . ....................A. Cötula L.

T in cto r ia  ger med alunvatten gul färg åt ylle, a rven sis kan användas som 
M a tr ic a r ia  C h am om illa , men är svagare, C otu la har fordom användts mot nerv
sjukdomar.

22. Rudbéckia L. Diskblommor bruna, kantblr gula.
Sträft hvit- 1. gråhår.; bl. äggr., trubb., 1. äggr. lancettl., 
spets., glesnagg.; blomkorg, stora, ens., med spets., 
h vithår. holkfj. o. korta, breda, urnupna kantblr. —
—  Odl. o. förvild., r., S., från N. Amer. — 8. • • R. hirta L.

23. Caiéndula L. Blommor gula.
Bl. afl. — smalt omv. äggr., smånagg.; blomkorg, stora, 

ens., med sterila diskblr och fertila kantblr; stift under 
märket lindr. uppsväldt. — Odl. o. förvild., a., från S.
Eur. — 7—9 . ........................................................... C. offici nålis L.

Yamlig prydnadsväxt; användes som upplifvande läkemedel.

24. Béllis L. Diskblommor gula, kantblommor hvita, rödlätta.
Lågväxt; bl. i rosett, spadl., rundade, glesnagg.; blom
korg., ofta fyllda, på långa skaft från rotst., holkfj. 
trubb., hår. — Odl. o. förvild., fr. Eur. — 5—9. • • B. perénnis L.

Mycket vanlig prydnadsväxt (Tusensköna).

25. Åster L. Diskblommor gula, kantblr blå, violetta, hvita eller röda.
Glatt; bl. köttiga, lancettl. — jemnbr. lancettl.; blom
korg. i q vast, med hinnakt., tilltryckta holkfj. o. uppr., 
violetta strålblr. — Hafstr. — 7, 8 . ............................A. Tripölium L.

Glatt; bl. tunna, bredt lancettl., ofvan sträfbrädd.; blom
korg. i yfvig, qvastl. vippa, med i spets, utstående holkfj. 
o. hvita 1. rödlätta strålblr. — Odl., från N. Amer. —
8, 9 . ..............................................................................A. salicifölius Scholl.

Korthår.; bl. tättsitt., omv. äggr., sträfva, kanthår.; blom
korg. i qvast, med i spets, utstående holkfj. o. stora blå 
strålblr. — Odl., från M. Eur. — 8, 9 . .................A. Åméllus L.

Hårig; bl. äggr., groftand., gleshår., de nedre skaft.; 
blomkorg, stora, ens. 1. i qvast, med bladl., utstående 
holkfj. o. röda, viol. 1. hvita strålblr. — Odl., från 
O. As. — 8, 9 . ....................................................... A. chinénsis L.

Allmänt odlade prydnadsväxter.

26. En geron L. Diskblommor gula, kantblr rödlätta eller hvitgula.
Stj. rodlätt, mjukhår.; bl. tungl. — smalt lancettl., mjukt 
korthår.; blomkorg, i glesa klasar, med gråludna holkfj.
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o. uppr., gredel. 1. rödlätta strålblr, ungef. af diskblrnas
längd. — Torra back., a. — 6—8 . ............................E. åcris L.

Stj. grön o. n. glatt; bl. glatta, kort hårbrädd.; holkfj. 
mörkgröna, glest småhår............................................ var. M u llér i (Lund)

Stj. grön, gleshår.; bl. omv. lancettl. — n. jemnbr., spets., 
håriga — n. glatta o. hårbrädd.; blomkorg, i täta, gre- 
niga klasar, med glatta, hinnkant, holkfj. o. små, uppr., 
hvitgula strålblr. — Ballast, från N. Am. — 7—9. • • E. canadénsis L.

27. Solidågo L. Blommor gula.

Bl. äggr. lancettl. 1. lancettl., rotbl. vanl. snart vissnan
de, glest sågtand.; blomkorg, i klasar, med hinnkant, 
holkfj. — Back., a. — 7—9 . ......................................S. virgåurea L.

Stärkande, sårläkande och blodrenande; lemnar äfven brun och gul färg.

28. B till la L. Blommor gula.

Stj. grof, småhår.; bl. stora, ojemnt såg., under gråull., 
rotbl. skaft., lancettl., stjelkbl. halftomfatt., äggr.; blom
korg. stora, ens., med äggr., trubb., gråludna holkfj. —
Fugt. st., vid gård., r. — 8, 9 . ................................I. Helénium L.

Stj. hvitull. 1. luden; bl. lancettl., glest såg. — n. hel
brädd., undert. ullhår., de Öfre halftomfatt.; blomkorg, 
ens. 1. i fåblomstr. qvast, med jemnbr. lancettl., spets., 
delvis hvitull., lika långa holkfj.; fr. hår. — Fugt. st., 
r., SO. — 8, 9 . ............................................................I. Bretamca L.

Stj. glatt 1. nedt. gleshår.; bl. styfva, lancettl., glest små
tand. — helbradd., n. glatta, halftomfatt.; blomkorg, 
som hos foreg., med de yttre, afl., trubb. o. hårbrädd, holkfj. 
kortare än de inre, lancettl. o. silkeshår.; fr. glatt. —
Ängsback., r. — 7, 8 . ............................................... I. salfcina L.

Den tjocka och knöliga rotstocken hos H elen iu m  är magstärkande och för- 
drifver mask. Odlas äfven som prydnadsväxt.

29. Dahlia Cav. Blommor mycket olikfärgade.

Hog, busklik, med stjelkknölar och pardel. bl., med äggr. 
flik.; blomkorg, stora, vanl. fyllda, lutande, på långa 
skaft, med veckade, urnupna strålblr. — Odl., från 
Mexico. — 8, 9 . ....................................................... D. variabilis (Willd.)

För sina praktfulla blommor allmänt odlad prydnadsväxt (G-eorgin).

30. Tagétes L. Blommor bruna eller gula.

Stj. kantig, med uppr. grenar; bl. nedt. mots., djupt par
del., med lancettl., hvasst såg. flik.; blomkorg, ofta fyll
da, ens., på långa, nedt. blad., uppt. vidg. skaft; holk 
trubbkant., före blomn. med tvär, intryckt spets. —
Odl., från Mexico. — 7—9 . ....................................... T. erécta L.
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Stj. n. trind, med utspärr. gren.; bl. som hos föreg.; 
blomkorgskaft bladlösa; holk med kölade kanter, före 
blomn. spets. — Odl., från Mexico. — 7—9. • • • T. påtula L. 

Starkt doftande prydnadsväxter med sammetslena blommor.

Flock 3. Cichoriåceae. Alla blommor tunglika, 2-könade; stiftet jemn- 
tjockt; m jölksa ftföran d e ö rter .

31. Tragopögon Tourn. Blommor gula.
Bl. halftomfatt., jemnbr. lancettl., långspets., kölade, våg

brädd., ntböjda; holkfj. af de strållikt förlängda kant- 
blrnas längd; fjunpenselns skaft af fr:s längd. — Äng., 
r. — 6, 7 . ................................................................... Tr. praténsis L.

Roten och de nnga skotten äro ätliga som grönsaker. Af samma orsak od
las T r. p o r r i fö l iu s  L . , blågrön, med platta, nppr. bl., starkt svällda blomsterskaft 
o. holkfj. längre än de violetta blrna.

32. Scorzonéra Tourn. Blommor gula.
Enkel 1. grenig från rotst., med talr., smalt ovalal. lan

cettl., ullskaft, rotbl. o. 1—3 n. jemnbr., oskaft, stjelk- 
bl.; holkfj. trubb., hvitull., af blrinas halfva längd. —
Fugt. äng., r. — 6, 7 . ........................................... Sc. humilis L.

Bitter Ört, hvars rotstock genom odling blir ätlig, i likhet med rotstocken 
af den äfven odlade Sc. h isp d n ica  L . ,  med flerblad. stj., flerblomstr. qvast och n. 
glatta, spets, holkfjäll.

33. Hypochåeris Vaill. Blommor gula.
Sträfhår.; rotbl. talr. i rosett, afl. 1. omv. äggr., tand., 
vanl. brunfläck.; stj. bladlös 1. vid basen enblad., 1—4- 
blomstr. — Ängsback. — 7, 8 . ............................... H. maculata L.

34. Leöntodon L .  Blommor gula.
Sträfhår. 1. n. glatt; bl. afl. lancettl., mot bas. afsmaln., 

nedåt parklufna 1. bugttand.; stg. enblomstr., n. utan fj.; 
blomholk med tvär 1. rundad bas, före blomningen lu
tande. — Äng., betesmark. — 6—8 . ....................L. hispidus L.
Nästan g la t t ...............................................................var. h astilis (L.)

Vanl. glatt 1. glest hår.; bl. smala, bugtbrädd. 1. pardel. 
med smala utstående flik.; stg. uppstig., en- — fåblomstr., 
uppt. fjällig o. vidgad mot den äfven före blomningen 
uppr. blomholk. — Äng., betesm., a. — 7—9. • • • L. autumnalis L.

Blomholk ljus- 1. mörk-, ända till n. svartluden • • • var villösus M.Br.

35. Pfcris L. Blommor gula.
Sträfhår.; bl. afl. lancettl., bugttand., de Öfre halftomfatt.; 
blomst.skaft fjälliga; ytterholkfj. utböjda, ullhår. —
Torra skogsbäck., r. — 7, 8 . ....................................... P. hieraciöides L.
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36. Hieråcium Tonrn. Blommor gula, säll. gul- eller brunröda.
* Bl. vanl. talr. i rosett, med grenskott o. vid blomn. 

qvarsitt. ijolårsbl., helbrädd. o. glestand., vanl. smala; 
stj. stängelform., bladlös 1. 1-—3-blad., enkel 1. grenig; 
skalfr. reffl., med naggad toppkant; rotstock långsträckt, 
vågrät.

a. Grenskott korta, storbladiga.
Bl. gröna, omv. äggr.—smalt afl., vanl. glest långhår., un

der tätt hvit- 1. brunludna; blomkorg, ens., på enkla 
skaft från rosetten; blr gula, kantblr under rödrand. 1.
gula. — Torra back., klipp., r., S Y .— 6, 7. • • - • H. pilosissimum (Wallr.)

b. Grenskott förlängda, småbladiga, säll. inga.
Bl. grågröna, styfva, omv. äggr. 1. tungl., glest långhår., 
under gråludna; blomkorg, vanl. ens., på långa enkla 
skaft från rosetten; blr ljusgula, kantblr under rödrand., 
säll. gula. — Torra back., väg., a. — 6, 7. • • • • H. Pilosélla L.
Högväxt, med mörk, tätt glandelhår. holk.....................var. nigrescens  Bl.
Bl. tunnare, under glest stjernludna; st. högväxt, enblad.,
klynnedel.; kantblr under gula 1. rödstrimm.................var. virescen s  Fr.

Bl. blek- 1. blågröna, fasta, smalt tungl., vanl. trubb., 
glatta, mot basen hårbrädd.; st. vanl. enblad., 1—5-blom- 
strig, uppt. glatt; blr ljust svafvelgula, med gult stift. —
Ängsluttning., betesmark., a. — 6, 7 . ....................... H. Aurfcilla L.

Bl. som hos föreg., bredt tungl. med sned spets, våg- o. hår
brädd.; st. vanl. enblad., 2 — 10-blomstr., långhår.; blr 
gula, kantblr vanl. under rödrand., stift brunt. — Fugt. 
äng., a. — 7 . ............................................................... H. suécicum Fr.

Bl. grågrönakt., tunna, afl. lancettl.—tungl., spets. 1. 
trubb., finhår.; grenskott späda; st. 1—2-blad., 5—9-1. 
flerblomstr., tätt hvithår.; blr o. stift gula, kantblr med
röd rand undert. — Torra äng., åkerren. — 7. • • • H. Sllbpraténse Norrl.

Bl. mörkgröna, stund, ljusare, tunna 1. mer 1. mindre 
tjocka, omv. äggr.—spadl., trubbspets. 1. trubb., glest 1. 
i kanten tätt korthår., stund, konkava; grenskott g. 
späda; st. 1—2-blad., 3—10-, stund. 16-blomstr., nedt. 
glest hvithår., uppt. tätt svarthår.; blr o. stift gula 1. 
mörkgula, kantblr undert. mer 1. mindre rödstrimm. — 
n. randlösa, med rödspets, tänder. — Fugt. äng. — 7. • H. fénniciim Norrl.

Bl. blå- 1. grågröna, fasta, smalt afl.—tungl., bredt skaft.
1. n. oskaft., glest hårbrädd., n. glatta; grenskott späda, 
vanl. underjord.; st. 1 — 2-blad., tätt 3—10-blomstr., 
nedt. hvithår., uppt. tätt filtluden, med glesa glandelhår; 
blr o. stift dunkelt citrongula, de inre rödtopp., kantblr
under rödstrimm. — Fugt, äng., back. — 7. • • • • H. psélldo-Blyttii Norrl.

Bl. gröna, mjuka, ofta slappa o. dubbelvikna, smalt afl.— 
tungl., skaft., tätt hårbrädd., ofta glest korthår.; gren
skott som hos foreg.; st. 1— 3-blad., 3—10-blomstr., 
nedt. g. tätt hvithår., uppt. tätt glandelhår.; blr mörkt 
brandgula, de inre rödtopp., kantblr under rödstrimm.
— Fugt., tufv. äng. — 7 . ............................................H. Saelåni Norrl.

Bl. stora, lifligt ljusgröna, tunna, afl. lancettl., spets., 
mjukt finhår.; grenskott som hos föreg.; st. enblad., 3— 12-
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blomstr., tätt mjukhår.; blr o. stift rödgula, rödtopp.,
kantblr under rodstrimm. — Fugt. torfäng., r. — 7. • • H. Kajanénse Mlmgr.

Bl. stora, mörkgröna, stund, ljusare, tunna, afl. 1. afl. lan- 
cettl., stund, sneda, täthår.; grenskott inga 1. kor
ta, talr.; st. hög, 1—3-blad., tätt 5—mångblomstr.,
långhår. af uppt. svarta hår; blr gula. — Äng., odl. 
st. — 6, 7 . ...................................................................H. praténse Tausch.

** Stj. stängelform., 1—6-blad., säll. bladlös, med smala, 
helbrädd. 1. glestand. rotbl. i rosett, de undre vid blomn. 
vanl. bortvissnade, med 1. utan grenskott; skalfr. som 
hos föreg.; rotstock kort, sned, stund, vågrät.

a. Stj. 1—3-blad., säll. bladlös, med vanl. föga ut- 
veckl. stjelkbl.; holk mer 1. mindre glandelhår., med 
vanl. glesa hår.

Bl. blå- 1. grågröna, tjocka, stund, slappa, smalt lancettl., 
spets., glest styfhår.; grenskott späda; st. bladlös 1. 1—2- 
blad. (det öfre m. litet, n. jemnbr.), nedt. tätt hvithår., 
uppt. tätt glandelhår.; blomkorg. 3—15 i qvast, stund.
1—2 lägre ned.; blr o. stift svafvelgula, kantblr flik. —
Torra back. — 6, 7 . ................................................... H. pslipes Sael.

Bl. blå- 1. grågröna, tjocka, smalt afl.—tungl., gleshår.; 
grenskott ofta talr., stjelklika; stj. hög, 2—3-blad., nedt. 
glest hvithår., uppt. glest glandelhår. o. svarthår.; blom
korg. få—talr. i oregelb. qvast; blr o. stift gula, kant
blr o flik. — Torra äng. — 6, 7 . ................................H. incrassatum Norrl.

Bl. blågröna, styfva, jemnbr. lancettl.—tungl., glatta, mot 
basen glest hårbrädd.; med 1. utan grenskott; stj. hög,
1—3-blad., vanl. nedt. violett, glatt 1. glest styfhår., 
uppt. glandelhår.; blomkorg, små, 10—25 i gles qvast, 
stund, med en gren lägre ned; blr gula, ofta hoprullade.
— Torra st. — 6, 7 . ...................................................H. praealtum Vill.

Bl. grågröna o. daggblå, mörka, fasta, smalt tungl.—lan
cettl., glest korthår.; vanl. utan grenskott; stj. hög,
1— 2-blad., nedt. violett, korthår., uppt. tätt glandelhår.; 
blomkorg, talr. i tät, regelbund., flockl. qvast; blr gula.
— Äng., a. — 6, 7 . ................................................... H. detonsum Norrl.

Bl. gröna, mjuka, smalt lancettl., spets., skaft., småhår.;
vanl. utan grenskott; stj. hög, 2—3-blad., nedt. violett, 
kort. mjukhår., uppt. tätt glandelhår.; blomkorg, talr. i 
qvast; blr gula, kantblr n. flik. — Fugt. äng., a. —
6, 7 . ...............................................................................H. negléctum Norrl.

Bl. ljusgröna, mjuka, smalt lancettl., långspets., glest fin
hår., de undre ofta qvarsitt.; med 1. utan grenskott; stj. 
hög, 2-blad., nedt. svagt violett, tätt korthår., uppt. tätt 
glandelhår.; blomkorg, m. små, m. talr., i tät, oregelb., 
utdragen 1. flockl. qvast; blr gula, kantblr n. flik. —
Ängsback. — 6, 7 . ....................................................... H. Suoménse Norrl.

Bl. blekt blågröna—gulgröna, mjuka 1. g. fasta, smalt lan
cettl.—tungl., småludna; med 1. utan grenskott; stj. olika 
hög, 2—3-blad., kort mjukhår.; blomkorg, få 1. talr. i tät,
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fiockl., 1. gles, klasel. qvast, med utdragna flerblomstr. gre
nar lägre ned; blr gula. — Äng. — 6, 7 . ................

b. Stj. 3 — 6-blad.; holk foga glandelhår., mot basen 
tätt långhår.

Bl. tunna, rent gröna, tungl.—lancettl., håriga ofvan o. un
der; utan grenskott; stj. hög, vanl. korthår., uppt. glest 
glandelhår.; blomkorg, små, talr., i flock], qvast; blr
gula.................................................. .................................................
Bl. o. stj. nedtill styfhår. — Äng., r., M. — 6, 7. •

*** Stj. 1—3-blad., stund, bladlös 1. flerblad., med vid 
blomn. qvarsittande o. friska, skaft., helbrädd. 1. tand.— 
inskurna, vanl. breda rotbl. i rosett, utan grenskott; de 
yttersta holkfjällen vanl. korta, bildande liksom en fo
derholk; skalfr. refflade, med hel, uppsvälld toppkant.

a. Stjelkbas o. rotbladskaft långt o. styft krushår.; 
blad vanl. läderart., styfva; undre rotbl. vid blomn. vanl. 
bortvissnade; stift gult.

Stj. bladlös 1. 1—2-blad., vanl. enkel; rotbl. vanl. blek
gröna, under blågröna, kortskaft., äggr. ovala—lancettl., 
uddspets., med tvär 1. föga nedlöp. bas, styft hårbrädd.; 
blomkorg, få, i enkel 1. klynnedel. qvast; holk stor, ut- 
blom. n. klotr., lång- o. glandelhår. — Berg, S. —
7, 8 , ...............................................................................
Hög, 1—2-blad., långhår. • • i ................................

Stj. bladlös, 1 -3 -  1. flerblad., enkel 1. grenig; rotbl. 
vanl. blågröna, kortskaft., ovala—lancettl., med nedlöp. 
bas; blomkorg, i flerblomstr. qvast; holk utblom. kägell., 
glest hvit- o. glandelhår. — Berg, S. — 7—9. • • • 
Gråluden; stj. grenig, fåblad., med få, utdraget lancettl., 
rotbl................................................................................

b. Stjelkbas o. rotbladskaft mjukhår. 1. n. glatta; bl. 
vanl. tunna o. mjuka, stund, tjocka o. fasta, undre 
rotbl. vanl. vid blomn. qvarsitt.; stift brunt, säll. gult.

Stj. bladlös 1. 1 —2-blad., enkel 1. klynnedel., fåblomstr.; 
rotbl. gulgröna, ofta rödfläck., under blågröna, läderart. 
o. styfva, bredt kortskaft., äggr. ellipt., mot den n. tvära 
basen utspärr. groftand., gleshår., de undre vid blomn. 
bortvissn.; blomholk stor, bred, med tvär bas, långt krus
hår. med få glandl. o. långa, spets, fjäll; stift gult. —
Berg, r., S. — 7, 8 . ....................................................
Bl. blygrå, holk glattare, stift brunt. • • ; ................

Stj. bladlös 1. 1—2-blad., säll. flerblad.; rotbl. n. styfva, 
grågröna, under grå- 1. blågröna, kortskaft., ovala, mot 
den afsmaln. basen mer 1. mindre groftand., med vanl. 
framåtrigt. tänder; stjelkbl. bredt lancettl., vanl. oskaft., 
under stjernhår.; blomkorg, få i qvast, med raka, utstående, 
skaft; holk vid, stjernluden, föga glandelhår., med korta 
o. breda, vanl. trubb. fjäll; stift brunt; fr.-fjun gulakt.
— Back. — 7, 8 . ........................................................
Bl. tunna, gröna, holk mer glandelhår.........................

H. pubéscens (Lindbl.)

H. cymosum L.
var. h irsu tum  Hrtm.

H. Schmsdtii Tausch.
var. crin igeru m  Fr.

H. saxifragum Fr.

var. L in d eb érg ii (Nym.)

H. bffidum Kit.
var. p lu m beu m  (Fr.)

H. cåesium Fr.
var. n ém oru m  Fr.
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Stj. bladlös 1. 1—2-blad.; rotbl. stora, tunna, stund, 
tjocka, gröna, ofta glänsande, med skaft n. af bladets 
längd, ellipt. äggr., mot den hjertl., tvära 1. runda, säll. 
afsmaln. basen mer 1. mindre utspärr. groftand.— par- 
klufna; stjelkbl. äggr,, spets., med tvär bas, vanl. ens. 
o. skaft., under hårigt, utan stjernhår; blomkorg, få i q vast, 
med vanl. bågböjda skaft; holk vanl. smal, svartgrön, 
tätt glandelhår. med föga stjernludd o. smala, utdragna, 
trubb. fjäll; stift brunt; fr.-fjun hvitt. — Äng., skog.,
a. — 6, 7 . ...................................................................
Bl. helbräddade............................................................
Bl. parklufna................................................................
Bl. mindre, styfva, holk. små, grå, foga glandelhår., med
sylspets. Ijä ll.........................................
Rotbl. få, de inre n. lancettl., med afsmaln. bas o. 
framåtrigt. tänder; stjelkbl. 1—3, vanl. oskaft.; blomkorg
skaft n. raka, de yttre högre än de inre.....................

Stj. 3—flerblad., säll. 1—2-blad., med få rotbl.; bl. tunna, 
stund, tjocka, gröna, under blek- 1. blågröna, nedre 
kort-, Öfre oskaft., ovalt—äggr. lancettl., spets., med af
smaln. bas, mer 1. mindre tand., under korthår.; blomkorg. 
1—flere i qvast, med smala, raka, stund, bågböjda skaft; 
holk. små, smala, med slutl. vidg. bas, grå- 1. svartgröna, 
glandel- och grå- 1. svarthår., med smala, utdragna, vanl. 
trubb. fjäll; stift brunt; fr.-fjun hvitt. — Äng., berg.
—  6 — 8 . ........................................................................................................................................................................

Stj. svagt hår., mångbl., med smala, småtand., n. glatta bl. • 
Stj. sträf, nedt. långhår., fåblad., med breda, groftand., 
håriga, under stjernhår. bl.; holk. större, bredare, grå
hår. ...............................................................................
Stj. svagt hår., fåblad., med breda bl.; qvast flerblomstr.;
holk. svartgröna, m. glandelhår....................................
Stj. m. späd; rotbl. inga 1. små, kortskaft., ellipt., snart 
bortvissn., stjelkbl. 3—4, m. tunna, smalt lancettl., långa, 
håriga, under stjernludna; blomkorg liten, ens. 1. med ett 
sidoblomster på bågböjdt skaft; holk grön, hvithår., med 
gula glandler o. stjernhår............................................

H. murorum L.
var. in tegrifö liu m  Lge. 
var. d issectum  Lindeb.

var. subcäesium  Fr.

var. m edium  (Jord.)

H. vulgåtum Fr.
var. typ icu m  Fr.

var. la tifo liu m  Lindeb. 

var. irrigu u m  Fr.

var. flaccidum  M.Br.

**** Stj. mångblad., vanl. utan 1. med vid blomningen 
bortvissnade rotblad, utan rosett o. grenskott; holkfjäll 
vanl. talr., regelbundet tegellagda; skalfr. som hos föreg.

a. Stjelkbl. g. likform., med tillbakarullade, sträfva 
kanter, glesnerv., icke stjelkomfatt., de nedre vanl. vid 
blomn. qvarsitt.; inre liolkfj. smala, vanl. spets.

Stj. vanl. ända från basen gren., nedt. blåröd o. stund, 
glest hvithår., för öfr. n. glatt; rotbl. 1—2, små, spadl.— 
afl. lancettl., stjelkbl. 3 — 7, utstående, styfva, gråakt. gröna, 
under blekare, kort—oskaft., smalt jemnbr. lancettl., lång
spets., helbrädd. 1. mot basen tand., rännform. o. glatta, 
småningom aftagande o. skärml.; blomkorg. 3 —10, säll. 
15, i qvast; holk. stora o. breda, mörkgröna, gleshår.,
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med glesa, smala, i spets, frånstående fjäll; stift gult.
— Torra st., berg. — 7 . ...........................................
Stj. låg, trådfin, enkel, 1 — 2-blomstr., nedre blad äggr.,
styfhår., de öfre smalt jemnbr. • ................................

Stj. uppt. gren., 6—12-blad.; bl. vanl. styfva, gröna, under 
blekt blågröna, äggr.—jemnbr. lancettl., smalspets., mer 1. 
mindre groft B—4-tand., de nedre skaft. o. vanl. qvar- 
sitt.; blomkorg, flere i vanl. sammans, qvast, med fina, n. 
jemntjocka skaft; holk. smala, hvithår. o. glest glandelhår., 
stund. n. glatta, med glesa, smala, mörkgröna, i spets, 
utstående fjäll; stift brunt. — Berg, back., a. — 7, 8. • 
Spädare o. enklare, holkfjäll n. utan glandler. . . . .  
Bl. utdragna, jemnbr. lancettl., med vanl. 1—3 långa,
utstående tänder, holkfjäll svartgröna.........................

Stj. som hos föreg.; bl. bredt lancettl., groftand., de ne
dre kort- 1. oskaft., vid blomn. vanl. bortvissn., de öfre 
med bredare, stund. n. hjertl. bas; blomställn. som hos 
föreg., med vanl. tjocka, uppt. vidg. skaft; holk. stora
o. breda, svartgröna, glatta 1. hvit- o. glandelhår., med 
täta, breda o. trubb., i spetsen föga utstående fjäll;
stift brunt. — Torra st. — 7, 8 . ................................

Stj. som hos föreg., nedt. rödbrun, sträf, tätt långhår.; 
bl. styfva, gulakt. gröna, hvitprick., under blek-, säll. 
blågröna; rotbl. vid blomn. vanl. vissn., rundadt ellipt.; 
stjelkbl. talr. 1. få, mest samlade vid basen, kort-1. oskaft., 
ovala 1. lancettl., glest groftand., hårbrädd., uppåt små- 
ning. afsmaln.; blomkorg, många, med styfva, uppt. vidg., 
fjälliga skaft; holk. stora, breda, mörkgröna, tätt hvit- 
o. glest glandelhår., med smala, trubb., utstående yttre 
fjäll; stift gult. — Berg o. back., S. — 6, 7. • • • 
Bl. färre, utdraget lancettl.; holk med tvär 1. intryckt
b a s . ...............................................................................

b. Stjelkbl. vanl. olikform., de nedre med afsmaln. bas, 
vid blomn. bortvissn., de öfre med hjertl., omfattande, 1. 
äggr., icke omfattande bas.

1. Bl. tätt nätådriga, de öfre omfatt.; inre holkfj. 
smala, de flesta trubb.; krontänd. håriga.

Stj. vanl. sträf, täthår., enkel 1. uppt. grenig, mångbl.; 
bl. utstående, tunna, gröna, under blek- 1. blågröna, 
hjertl.—jemnbr. lancettl., endel öronflik., vanl. håriga; 
blomkorg, vanl. talr. i sammans, qvast, med hvitludna, 
tätt glandelhår. skaft; holk. vanl. smala, gråludna, tätt 
glandelhår., med n. 2-rad. fjäll; stift svartbrunt. — Berg, 
r., SO. — 7, 8 . ...........................................................

2. Bl. glesnerv., de öfre omfatt. 1. icke omfatt.; inre 
holkfj. breda, trubb.; krontänd. glatta.

Stj. glatt 1. tätt korthår., enkel 1. uppt. grenig, glesblad.; 
bl. mjuka, lifligt gröna, under blek- 1. grågröna, jemnbr. 
lancettl.—äggr., spets., glestand., glatta, de öfre omfatt. 
o. utstående; blomkorg, få 1. många i qvast, med styfva, 
n. jemntjocka, fåfjäll. skaft; holk. stora, med tvär bas, 
svartgröna, n. glänsande, tätt glandelhår., med glest te-

H. linifölium Sael.

var. pu m ilu m  Sael.

H. rigidum Hrtm.
var. trid entdtu m  Fr.

var. sinu atu m  Lindeb.

H. Friésii Hrtm.

H. norvégicum Fr.

var. ru fe s c en s  Fr.

H. prenanthoides Vill.
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gellagda, i spets, föga utstående fjäll; stift rostbrunt.
— Ängsback., elfstränd., N. — 8 . ............................H. crocåtum Fr.

Stj. glatt 1. omärkl. sträf, enkel 1. från bas. gren., tät- 
blad.; bl. lifligt gröna, under blekare, jemnbr.—n. äggr. 
lancettl., helbrädd. 1. glestand., icke omfatt., med ofta 
ned vikta kanter, glatta 1. glest småhår.; blomkorg, vanl. 
många i flockl. qvast, med uppt. vidg. o. fjäll, skaft; 
holk. mörkgröna, n. glatta, med äggr. 1. afsmaln. bas
0. i spets, utspärr. fjäll; stift vanl. gult. — Ang., back.,
a. — 7—9 . ...................................................................H. umbellåtum L.
Bl. jemnbr., helbrädd.; blomkorg. 1—6, på långa, uppr.
skaft................................................................................var. p a u cifiö ru m  Hrtm.

***** Stj. mångblad., med qvarsitt., skaft, rotbl., jemte bl. 
glatt; holk enkel, cylindr., n. kantlagd, med m. korta, 
tilltryckta ytterholkfjäll; fruktfjun röd- 1. gulakt. hvitt.
(C r e p is  M oen ch .)

Bl. stora, tunna, höggröna, n. glänsande, ovala 1. lan
cettl., groftand., mot basen parklufna, de öfre hjertl. 
omfatt.; blomkorg, små, i gles qvast, med svart glandel-
hår. 1. n. glatta holk. — Fugt. äng. — 7 . ............... H. paludosum L.

M u ro ru m  har ansetts vara lösande, fördelande och sårläkande; af um bella tum  
färgas ylle gult.

37. Crépis L. Blommor gula.
* Stj. hög, mångblad., uppt. grenig, jemte bl. sträfhår.
Bl. lancettl., nedåt parflik. 1. klufna—tand., de nedre 
skaft., de öfre halftomfatt., Öronflik.; blomkorg, stora, i 
gren. qvast, med trubb., på inre sidan småludna holk- 
fjäll o. utstående ytterholkfj. — Ängsback., r., SO. —
6—8. • • ................................................................... Cr. biénnis L.

Bl. lancettl., nedåt parklufna, 1. jemnbr., helbrädd., med 
pillik bas; blomkorg, g. små, i qvast, med smala, på insi
dan glatta fjäll o. utstående ytterholkfjäll. — Förvild.,
SY., från Eur. — 6, 7 . ............................................... Cr. nicaeénsis Balb.

** Stj. mångblad., grenig, smålud. 1., jemte bl., glatt.
Bl. ljusgröna, lancettl.—tungl., tand. 1. parklufna med ut

stående flik., de Öfre jemnbr., mest helbrädd., med pil
lik bas o. tillbakavikna kanter; blomkorg, i gles qvast, 
med på båda sidor smått hår. fjäll o. utstående ytter
holkfjäll. — Torra st., a. — 6—9 . ............................... Cr. tectorum L.
Späd o. fåblomstr., med långa gren.; bl. helbrädd., knappt
omfatt............................................................................var. segeta lis Roth.

*** Bl. i rosett, stängel bladlös.
Bl. stora, gröna 1. blågröna, omv. äggr.—afl., afsmaln. 

till kort skaft, småludna; blomkorg, i tät, utdragen kla
se, med n. glatta, vid basen glest hvithår. holk.; ytter
holkfjäll tilltryckta. — Ängsback., r. — 6, 7 .................Cr. praemorsa (L.)

38. SÖnchus Tourn. Blommor gula.
Bl. äggr. lancettl. med hjertl. omfatt. bas, nedåt parklufna

1. hela, groft uddtand.; blomkorg, teml. stora, i enkel
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qvast, brandgula, med vanl. gult glandelhår., stund, glat
ta, holk. o. skaft. — Akr., stränd., a. — 7, 8. • • • • S. arvénsis L.
Till alla delar glatt....................................................... var. la év ip es Koch.
Bl. smala, vanl. hela; korg. få, med glatta skaft o. holk.
— Hafsstr.................................................................... var. m a ritim u s Whlnb.

Bl. tunna, blågröna, lyrform. parflik., med triangellik 
ändflik o. spets., halftomfatt., framåtrigt. basflik., mjuk
tand.; blomkorg, små, blekgula, med ullhår., slutl. glatta,
holk. o. skaft. — Odl. st., a. — 7— 9 . ....................S. oleraceus L.

Bl. fasta, gläns, gröna, äggr. afl., hela 1. grundt par
flik., med rund., halftomfatt., tillbakaböjda basflik., styft 
uddtand.; blomkorg, som hos fÖreg. — Odl. st., a. —
7— 9 . .......................................................................... S. åsper (L.)

Besvärliga ogräsväxter. De unga bladen af o lera ceu s och a sp er  kunna an
vändas som sallat.

3 9 .  IVlulgédium C a s s .  B l o m m o r  b l å ,  s ä l l a n  h v i t a .
Bl. lyrform., med triangellik ändflik, pillikt omfatt., hvass- 
tand.; blomkorg, talr. i klase, med glandelhår. skaft o. 
holk. — Fugt. äng., N. — 8 . ....................................M. alpinum (L.)

Bl. lancettl., hela 1. grundt nedåt parflik., oskaft. 1. n. 
omfatt.; blomkorg, i qvast, med glatta skaft o. holk. —
Fugt. st., r. — 8 . ........................................................IV!. sibiricum (L.)

4 0 .  Lactuca T o u r n .  B l o m m o r  g u l a .
Tätblad.; rotbl. rund., om v. äggr., stund, urnupna, i ro
sett, stjelkbl. afl., hjertl. omfatt.; blomkorg, små, i tät, 
yfvig qvast, med tegellagd holk, utan ytterholk; fr. kortare
än fjunskaft. — Odl. — 7, 8 . ....................................L. sativa L.
Rotbl. hufvudl. hopgyttrade.........................................var. ca p ita ta  L.
Rotbl. uppr., halfslutna................................................var. rom ä n a  L.

Glesblad.; bl. tunna, under blågröna, lyrform. pardel., 
vinkl. tand., med triangul. ändflik, pillikt omfatt.; blom
korg. små, i gles grenig vippa, med smal, enradig holk, 
med ytterholk; fr. dubb. längre än fjunskaft. — Skugg.
klipp. — 7, 8 . ................................................................L. muralis (L.)

S a tiva  (Sallat) odlas för sina ätliga blad.

41. Taråxacum L. Blommor gula.
Bl. nedåt parklufna 1. del., stund, hela, tungl.—afl. lan

cettl.; ytterholkfj. vanl. smala, nedböjda. — Odl. st., a.
— 5— i o . ....................................................................T. officinåle Web.
Lågväxt o. liten, blågrön; holkfj. med en hornl. knöl 
vid spetsen, ytterholkfj. äggr. lancettl., utstående. —
Torra s t . ........................................................................var. corn icu la tu m  (Kit.)
Bl. hela, lancettl., 1. smalt parflik.; blomkorgskaft ofta 
på midten tjockare; ytterholkfj. äggr., tilltryckta. —
Fugt. st., r., S Y ............................................................ var. p a lu stre  (Ehrh.)

Den lodräta rotstocken är magstärkande och blodrenande, af de unga bladen 
erhålles god spenat och, växta i mörker, sallat. Dessutom närande foderväxt.
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42. Lampsana Tourn. Blommor gula.
Uppr.; bl. mer 1. mindre skaft., bredt äggr., yinkl. tand., 

de nedre n. lyrform., med m. små sidoflik.; blomkorg, 
små, i oregelb. qvast. — Odl. st. — 7—9 . ................L. communis L.

43. Cichörium Tourn. Blommor blå, sällan hvita.
Uppr.; rotbl. nedåt parklufna, med smal ändflik, stjelkbl. 

äggr. lancettl., hela, halftomfatt.; Öfre skärm lancettl.; 
blomkorg, n. oskaft., parvisa i bladveck. — Odl., för- 
vild., från Eur. — 7, 8................................................ C. Intybus L.

Uppr.; bl. afl., hela, de Öfre hjertl. omfatt., äggr.; öfre 
skärm bredt hjertl. äggr.; blomkorg. 3 — 4 oskaft, och 
1 skaft, i bladveck. — Odl., från Ostind. — 7, 8. • • C. Endivia L.

Boten af In ty b u s  begagnas som kaffesurrogat (Cichoria), samt bladen som 
sallat, i likhet med bladen af E n d iv ia .

Fam. 55. Dipsåceae. Hyllet dubbelt, med ytterfoder och borstlikt fo
derbräm, 4—5-taligt; kronan oregelbunden, rörformig; ståndare 4, 
fria, frukt enfröig (skalfrukt) under kronan, fast omsluten af fodret 
och ytterfodret; blom m or i  k o rg ; blad m otsatta .

1. Trichéra Schrad. Blommor rödvioletta, sällan hvita.
Sträfhår.; nedre bl. skaft., afl., hela 1. inskurna, stund., 

liksom de Öfre, pardel.; blomkorg. 1—3, långskaft.; kant-
blr större. — Ängsback., a. — 7, 8 . ........................Tr. arvénsis (L.)
Bl. hela, afl. —lancettl., glest sågade............................ var. in teg r ifö lia  Coult.

2. Scabiosa L. Blommor olikfärgade, i rödt och hvitt.
Gleshårig; nedre bl. skaft., omv. äggr., groft naggade— 
inskurna, de Öfre pardel., med stor parklufven ändflik 1. 
med jemnbr. flik.; blomkorg, långskaft., med svart- 1. 
brunröda o. hvita 1. ljusröda blr, de yttre större o. sne
da, samt långa penselborst. — Odl., från S. Eur. — 8, 9. • Sc. atropurpurea L.

Prydnadsväxt.
3. Succfsa Yaill. Blommor blå, sällan hvita 1. röda.

Smålud.— n. glatt; bl. skaft., hela, afl. lancettl., helbrädd., 
de flesta vid stjelkbas.; blomkorg. 1—3, långskaft. —
Äng., a. — 7—9............................................................ S. praténsis Moench.

Fam. 56. Rubiåceae (Stellatae). Hyllet dubbelt, med vanligen omärk
ligt foder, vanligen 4-taligt, regelbundet; ståndare 4, fria; frukt 
tvårummig, tvåfröig (dubbel skalfrukt) under kronan, fast omslu
ten a± fodret; stift 2; blom m or i  k n ip p en ; blad sm ala, k ra n sv isa ; 
stjelk  4 -k a n tig .

1. Sherårdia Dill. Blommor blå eller violetta, sällan hvita.
Nedligg., grenig, sträf; bl. 4—6 i krans, lancettl.-—ovala, 

spets.; blomknipp. liufvudl., inom 8-blad. svepe; foder-
9

129
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bräm tydl. 6-tand., tillväxande efter blomn. — Åkr.; r.,
S. —  7, 8 . .............................................. ...................Sh. arvénsis L.

2. Äspérula L. Blommor hvita.
Uppr.; bl. tunna, lancettl., med platta kanter, vani. 8 
i krans; blomknippe upprepadt 3-gren., med syllika 1. inga 
skärmbi.; kr. 4-del.; fr. krokhår. — Skugg. st., r., S.
— 6, 7 . ....................................... ...........................A. odorata L.

Yälluktande, isynnerhet torr. Användes före blomningen till ett svettdrif- 
vande the samt till att krydda mjöd. Roten af närstående arter, A . Unctoria, cy- 
nanchica och arvénsis, äfvensom af Rubia tinctorum, innehåller ett rodt färg
ämne, krapp.

3. Gäl i lim L. Blommor hvita eller gula.
* Bl. 4 i krans, trubb.; blr hvita.
Uppr., styf, finhår. 1. glatt; bl. fasta, 3-nerv., lancettl., 

med bredare bas o. nedvikna kanter; knipp. tätblom.;
fr. sträfhår. — Back., a. — 7 . ................................G. boreåle L.

Nedligg., slak, vanl. glatt; bl. ennerv., smalt tungl. lan
cettl., med platta kanter; knipp. mångblom.; kr. dubb. 
större än fr.ämnet, 4-flik.; fr. glatt. — Yåta st., a.
—  6, 7 . ...................................................................... G. palustre L.
Sträft småluden............................................................ var. jpubéscens Hrtm.

Nedligg., slak, sträf; bl. ennerv., smalt afl. — tungl., 
med vanl. nedvikna sträfva kanter; knipp. 2—3-blom. 
i bladveck.; kr. föga större än fr.ämnet, vanl. 3-flik., 
med 3 stånd.; fr. glatt. — Fugt. st. — 6, 7. • • • • G. trifidum L.

** Bl. 6 i krans, uddspets.; blr hvita.
Nedligg., slak, stund, uppr., sträf; bl. ennerv., smalt lan
cettl., med nedvikna kanter; knippen glest mångblom.;
fr. prickig. — Fugt. st., a. — 7, 8 . ..........................G. uliginosum L.

Nedligg., slak, sträf; bl. fjädernerv., tunna, afl. lancettl.; 
knippen vanl. 3-blom. i bladveck.; kr. gulhvit; fr. sträf
hår. — Skugg. st., r. — 7, 8 . ....................................G. triflörum Michx.

*** Bl. flere än 6, vanl. 8, i krans, uddspets.; blr hvita, 
gulakt. 1. gula.

Nedligg. 1. slakt uppstigande, grof, m. sträf o. snärjande; 
bl. 6—8 i krans, lancettl. jemnbr., i kant. skarpt tag
giga; blomskaft från bladveck., kort. än bl., 2 — 4-blom., 
ensk. skaft, slutl. nedböjda; blr små, hvitgula; fr. stor, 
glatt o. grynig. — Ballast, från Eur., S. — 7—9. • • G. tricörne With. 

Nedligg., grof, m. sträf o. snärjande; bl. 6—9 i krans, 
lancettl. jemnbr. — smalt tungl., längs nerv. o. kant. 
skarpt tagg.; blomskaft i bladveck., längre än bl., 3—6- 
blom., ofta greniga, ensk. skaft, raka; kr. hvit; fr. stor, 
grynig o. kroktagg. — Odl. st., r., S. — 6—9. . . G. Aparme L.
Blr m. små, hvitakt. gulgröna; fr. liten, slät, kroktagg.
— a . ........................................................................... var. Vailläntii DC.
Bl. vanl. 6 i krans; blr små, hvitgula; fr. liten, glatt.
— r . ........................................................................... var. spurium L.
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Uppstig. 1. nedligg., grof, vani, glatt, med uppsvällda le
der ; bl. vani. 8 i krans, smalt lancettl. — tungl., trubb., 
med kort udd o. platta kanter; knipp. talr., i yfviga, 
rikblom., utstående vippor; kr. hvit 1. gulhvit, med lång
spets. flik.; fr. rynkig, glatt. — Back., r. — 6, 7. • • G. Mollugo L.
Blr små, g u la k t........................................................ var. ochroléucum (Fr.)

Uppr., styf, n. trind, finlud.; bl. vanl. 8 i krans, smalt 
jemnbr., smalspets., med nedåt n. hopvikna kanter; 
knipp. talr., i rikblom. vippor; kr. gul, säll. hvitakt., 
med kortudd. flikar; fr. slät, glatt. — Torra back.,
a. — 7 . ......................................................................G. verum L.
Blr blekgula 1. n. bvita. ........................................... var. älbidum Hrtm.

Roten af de större arterna, borealis, Aparine, Mollugo och verum användes 
till rodfärgning af ylle, de välluktande, blombärande grenarne af verum lemna gul 
färg, äfvensom ett svettdrifvande tbe, som kan användas mot skabb. Flere arter 
äga förmågan att bringa mjölk att löpna och begagnas vid ostberedning, samt 
lemna godt boskapsfoder. Triflorum är välluktande, isynnerhet torr, liksom Aspe- 
rula odorata, och har samma användning. Uppges äfven vara verksam mot mal. 
— Till den närbeslägtade tropiska växtfamiljen Ginchondceae, med motsatta, läder- 
artade blad och 5-taliga blomdelar, höra de allmänt bekanta Chinabarkträden (C in - 
clnona) och kräkroten (Ipecacuänha), från Syd Amerika, samt kaffebusken (Cöffea 
aräbica), hvars ursprungliga hemland är Arabien och Abyssinien.

Fam. 57. Valerianåceae. Hyllet dubbelt, vanligt oregelbundet, med in- 
rulladt, fjäderlikt eller hinnaktigt, tandadt, stundom nästan omärk
ligt foderbräm och 5-talig krona; ståndare 3, fria; stift 1; frukt 
3-rummig med 2 sterila rum eller, genom skiljeväggarnes felslåen
de, 1-rummig, 1-fröig (skalfrukt) under kronan, fäst omsluten af 
fodret; ö rter  m ed m otsatta , hela eller p a r  delade blad ; blom m or i  k n ip p en .

1. Valeriana Tourn. Blommor rödlätta 1. n. hvita.
Bl. djupt pardel., med 5—9 par lancettl., sågade 1. n. 
helbrädd, flikar; blr 2-kön., i sammans, knippen; fod. slutl. 
fjäderlikt; kr. oregelb.; fr. enrumm. — Fugt. st., a.
— 6, 7 . ....................................................................... V. officinålis L.
Bladflik. bredare, 3—5-pariga.................................... var. sambucifölia Mik.

Blommorna äro välluktande, rotstocken verkar nervstärkande och kramp
stillande.

2. Valerianélla Tourn. Blommor m. små, blekblå 1. gredelina.
Klynnegren.; rotbl. omv. äggr. — tungl., kort skaft., 
stjelkbl. smalt tungl. — afl., oskaft.; blr i täta hufvudl. 
knippen samt ens. i grenveck.; foderbräm tand., n. omärk
ligt; kr. n. regelb., fr. 3-rum. med 2 sterila rum. —
Åkr., stränd., r., SY. — 5—7 . ................................... V. olitoria (L.)

Sådd om hösten, begagnas dess saftiga rotblad i mellersta och södra Europa 
som vintersallat.
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Fam. 58. Ådoxåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, med 2—3-flikadt fo
der och djupt 4—5-delad krona; ståndare 4 eller 5, fria, med djupt 
tudelade strängar, skenbart 8 eller 10; stift 4—5; frukt 4—5-rum- 
migt, 4 —5-fröigt bär under kronan, omslutet af fodret; ö r ter  m ed  
m otsatta , 3-delade I la d ; blom m or i  hufvu d .

1. Ådöxa L. Blommor gulgröna.
Späd, glatt; bl. skaft., de nedre långskaft., djupt 3-dpl., 
med skaft., 3-klufna o. tand. flik.; blr i 5-blom. hufvud, 
toppblom. 2- o. 4-talig, sidoblrna 3- o. 5-tal.; fr. grön.
— Lund., r. — 5, 6. ................................................Å. IVSoschatellfna L.

Har tydlig mysklukt.

Fam. 59. Sambucåceae (Yaleriåneae).  Hyllet dubbelt, vanligen re
gelbundet, med 5-tandadt foder och 5-flikad krona; ståndare 5, fria; 
märken 3, utan stift; frukt 1—3-fröig stenfrukt under kronan, om
sluten af fodret; va n ligen  buskar m ed m otsatta, flikade blad och stip- 
le r ; blom m or i  kn ippen .

1. Sambucus Tourn. Blommor hvita eller hvitgula.
Bl. djupt pardel., 2-par., med äggr., såg. flikar; stipler 

inga 1. syllika; blr i stora, sammans., platta knippen; 
blr hvita, med utstående kronflik.; fr. svart. — Odl., från 
Eur. — 6, 7 . ........................................................... S. nigra L.

Bl. som hos föreg., 2—3-par., med äggr. lancettl., såg. flik.; 
stipler vårtl.; blomknipp. i sammans., äggr., klaselik 
vippa; blr hvitgula, med nedböjda kronflik.; fr. rod. —
Odl., från Eur. — 5, 6 . ...........................................S. racemosa L.

Odlas som prydnadsväxter i parker. Af blommorna af n igra  erhålles ett 
svettdrifvande tlie (fläderthe) samt af barken och frukterna afforande och kräk
medel. Grenarne innehålla en lös och lätt märg.

2. Viburnum L. Blommor gulhvita eller hvita.
Bl. handl., 3-klufna, groft hvasstand., under finhår.; blom
knipp. stora, sammans., platta o. glatta, med stora, ste
rila, litet oregelb., kantblr; fr. röd, glänsande. — Skogs
äng. — 6, 7 . ................................................................V. Opulus L .

Bl. äggr., rundspets., hvasstand., under gråull., rynkiga; 
blomknipp. täta, gråludna, med alla blr likform., hvita;
Ir. slutl. svart. — Odl., från Eur. — 6. ................V. Låntana L.

O pulus odlas stundom som prydnadsväxt, med alla blommor stora och ste
rila i klotrunda knippen (Snöbollsbuske). Qvistarna äro mycket böjliga och kun
na användas som band, barken verkar irriterande på huden. Afven L a n ta n a  od
las som parkväxt.
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Fam. 60. Caprifoliåceae. Hyllet dubbelt, af 5-flikadt foder och 5-kluf- 
ven, vanligen oregelbunden krona; ståndare fria, 5 eller 4, hvaraf 
2 längre; stift 1; frukt fåfröigt bär eller torr, enfröig (skalfrukt), 
under kronan och omsluten af fodret; buskartade, uppräta , s lin g ra n 
de eller k ryp a n d e v ä x te r  med m otsatta , hela blad, u ta n  stip ler ; blr p a r 
visa  eller i  h u fvu d lika  kn ippen , sä llan  i  klase.

1. Lonicéra L. Blommor hvita, hvitgula 1. rosenröda,
* Uppräta buskar; blr parvisa på gemens, skaft i blad

vecken.
Bl. kortskaft., ovala 1. ellipt., mjukhår.; blr ungef. af 

skaftets längd 1. kortare; kr. hvitgul, djupt 2-läpp.,
Öfre läpp bred, 4-klufven, nedre smal, hel, nedböjd; bär 
gläns, röda, parvisa, n. fria från hvarandra. — Skogs
bäck. — 6 . ............................................................... L. Xylösteum L.

Bl. kortskaft., äggr. 1. med hjertl. bas, glatta, blågröna; 
blr af skaftets längd; kr. ljusröd, mindre oregelb. än 
hos föreg.; bär gul- 1. ljusröda, vid basen sammanhäng.
Odl., från Sib. —  6 . ................................................... L  tatårica L.

Bl. afl. ellipt., n. glatta, med korta hår. skaft, blåakt.; 
blr längre än skaft,, med gemens, fruktämne; kr. hvit, 
grundt 2-läpp., n. regelb.; bär svartblå, ens. — Skogs
bäck., r., SO. — 6 . ...................................  L. coerulea L.

** Slingrande buske; blr oskaft., hufvudl. gyttrade inom 
runda, skålform. skärm i grenspets.

Bl. oskaft., äggr., glatta, de Öfre bredare, sammanhäng., 
på sterila grenar skaft.; blomhufvudskaft glatta; kr. hvitgul 
1. röd, med bred, tandad Öfre läpp; bär röda, samman
häng. — Odl., från Eur. — 6, 7 . ............................L. Caprifdlium L.

G a p rifo liu m , med välluktande blommor, och ta ta rica  odlas som prydnads
växter; veden hos alla är hård och fast, blommorna verka lösande och lugnande 
vid hosta samt bären rensande.

2. Symphoricårpus Dill. Blommor rödhvita.
Uppr. buske; bl. kortskaft., äggr., slutl. glatta, under 

daggblå; blr små, i ensid. klase, inuti håriga; bär hvitt,
glänsande. — Odl., från N. Am. — 6—8 . ................S. racemÖSUS Michx.

Prydnadsväxt (snöbärsbuske).

3. Linnåea Grron. Blommor rödlätta.
Krypande, Örtlik buske; bl. Öfvervintrande, kortskaft., 
rundade, glest naggade; blr parvisa, hängande, på uppr.; 
nedt. bladbär. grenar; kr. snedt klockl., 5-flik., fr. torr,
enfröig, omsluten af 2 glandelhår. skärmbi. — Barr
skog., a. — 7, 8 . ....................................................... L. boreålis L.

Blommor välluktande. Hela Örten förordas mot gikt och rheumatism.
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Fam. 61. Convolvulåceae. Hyllet dubbelt, vanligen regelbundet och 5- 
taligt; ståndare 5, stundom 4, fria; frukt 2-rummig, 2-väggig, 4- 
fröig kapsel, fri inom hyllet, med 1 eller 2 stift och 2 märken; 
slingran d e örter , m ed sk iftev isa  blad, eller bladlösa p a r a s ite r ; blom m or 
tra tt- eller  klocklika.

1. Convolvulus Tourn. Blommor hvita eller blekröda.
Bl. spjut- 1. pillika; blr vällukt., 1 — 3 i bladveck., med 

oregelb., hinnkant, fod. o. tumsvida, veckade o. plattadt 
trattl. kr. med n. helbrädd., rödrand. bräm, samt 2 
små skärm närmare skaftets midt. — Akr., väg., r.
—  7, 8 . ......................................................................C. arvénsis L.

Bl. hjertl., bugttand.; blr luktlösa, ens. i bladveck., med 
regelb. fod., utan hinnkant, o. 2-tumsvida, hvita kr. som 
hos föreg., samt 2 hjertl., fodret omslut, skärm. — Busk
snår, stränd., r. — 7— 9 . ........................................... C. sépium L.

S epium  odlas stundom som prydnadsväxt.

2. Cuscuta Tourn. Blommor röda eller gulaktiga.
Rödakt. 1. hvit, starkt grenig; blr ofta 4-tal., ljusröda 
1. hvita, i oskaft., hufvudl. gyttringar, med små skärm; 
fod. nedt. utdraget, småningom afsmaln.; kronpipen 
jemntjock 1. bukig, af brämets längd; stift jemnbr., spets., 
kortare än fr.ämnet. — På nässlor, humla, a. — 7, 8. • • C. europaéa L.

Yanl. ljusröd, n. trådfin, grenig; blr med små skärm, 
ljusröda 1. hvita, 5-tal.; fod. kort afsmalnande; kronpi
pen uppåt vidgad, af brämets längd, n. tillsluten af små 
bikronfj.; stift jemnbr., spets., längre än fr.ämnet. —
På klöfver, r., SV. — 7, 8 . ....................................C. Trifolii Bab.

Blekgul, föga grenig; blr gulakt., i skärmlösa gyttringar; 
fod. med rundad bas; kronpipen rundad, dubb. längre 
än brämet; stift uppt. klubbl., kortare än fr.ämnet.' —
På lin, r. — 7, 8 . ....................................................C. Epilfnum Weihe.

Skadliga parasitväxter, innehållande ett rödt färgämne.

Fam. 62. Polemoniåceae. H yllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt; stånd. 
5, fria; stift 1 med 3 märken; frukt 3-rummig, 3-väggig, mång- 
fröig kapsel, fri inom hyllet.

1. Polemönium Tourn. Blommor blå eller hvita.
Stj. hög, n. glatt, uppt. småluden, mångblad.; rotbl. 
snart bortvissn., bladflik. smala, lancettl., spets.; blr talr., 
i af småqvastar sammans, klase; kr. klockl., n. hjulform., 
med trubb., glest hårbrädd, flik., ståndarknapp. gula.
— Skogsäng., r. — 6, 7 . ............................................P. coeruleum L.

För sina vackra blommor odlad och derigenom på odlade ställen förvildad.
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2. Phlox L. Blommor vanligen röda, stundom hvita. 
Hög., uppr., glatt; bl. afl. lancettl.; blr i yfvig qvastlik
vippa; foderflik. tilltryckta; kronflik. omv. äggr. —
Odl., från N. Am. — 7—9 . ................................... PhL paniculåta L.

Låg, slak, knäböjd, långhår.; bl. lancettl., nppt. omfatt., 
korthår.; blr i liten qvastl. vippa; foderflik. utstående; 
kronflik. breda, tvära, med kort spets. — Odl., från N.
Am. — 7—9 . ........................................................... Phl. Drummöndii Hook.

För sina praktfulla blommor odlade prydnadsväxter. — Närbeslägtade såväl
med P olem on ia cea e som med B o rra g in a c ea e  äro de s. k. H yd rop h y lld cea e , med 
honungsfjäll i kronans botten, enrummig, tvåväggig kapsel och 2-klufvet stift, 
hvaraf som prydnadsväxter allmänt odlas de Kaliforniska Nem öpJiila in sign is B en th ., 
med blå, i bottnen hvita, och N . a tom ä ria  F .  &  M ., med små, hvita, svartpunkte- 
rade blommor, hvardera nedliggande, med motsatta, stundom upptill skiftevisa, af- 
långa, parvis inskurna blad o. ensamma skaftade blommor i blad vecken.

Fam. 63. Borraginaceae (Asp er ifo lia e ). Hyllet dubbelt, vanligen re
gelbundet, 5-taligt; ståndare 5, fria; frukt af 4 fria, enfröiga smånöt
ter inom hyllet, med gemensamt midt emellan dem utskjutande, 
helt eller sällan i spetsen 2-klufvet stift; van ligen  strä fva  örter  med  
trin d  stjelk , sk iftev isa  blad och blom m or i  ensid igt utvecklade kn ippen , 
till u tseen d et lika  i  toppen  in ru llad e k lasar .

1. Borrågo Tourn. Blommor blå, stundom hvita, sällan ljusröda.
Sträfhår.; bl. äggr. lancettl., skaft.; kr. n. tumsvid, platt, 

djupt 5-del., med spets, flik.; stånd.-kn. hopstående. —
Odl. o. förvild., r., från Ostind. — 7, 8 . ................B. officinålis L.

Kan användas mot hosta och som svettdrifvande medel; af blommorna ko
kas the och bladen användas både som spenat och som sallat.

2. Symphytum Tourn. Blommor violetta eller gulhvita.
Sträfhår.; bl. äggr. lancettl. — lancettl., de nedersta skaft., 

de öfre långt nedlöp.; klasar parvisa, lutande; foderflik. 
n. af kronpipens längd 1. längre. — Odl. st., r. — 6—8. • S. officinåle L.

Skarpt sträfhår.; bl. hjertl. äggr. — äggr. lancettl., knappt 
nedlöp., de flesta skaft.; klasar som hos föreg.; foderflik. m. 
kortare än kronpip. — Odl. st., r., S. — 6—9. • • S. orientale L.

Innehålla uppmjukande, slemmiga och litet hopdragande ämnen, isynnerhet 
roten, hvilken begagnas mot diarrhé, blodspottning, sår och brännskada. Af ro
ten erhålles dessutom ett rödt färgämne, och bladen duga till sallat.

3. Ånchusa L. Blommor mörkblå eller violetta, sällan hvita.
Sträfhår.; bl. lancettl. — afl. jemnbr., mer 1. mindre spets., 

ojemnt naggtand. — helbrädd.; blomkl. täta, med äggr. 
skärm. — Torra st., r., S. — 6—8 . ....................... Ä. officinålis L.

Har samma egenskaper och användning som B o r r a g o .
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4. Lycopsis L. Blommor ljusblå, sällan hvita.
Skarpt sträfhår.; bl. afl. lancettl., trubb., bugttand., de 
Öfre halftomfatt.; blr jemförelsevis små, med skärm. —
Åkr. — 6, 7 . ............................................................... L  arvénsis L.

5. Myosotis Dill. Blommor blå, sällan hvita 1. ljusröda.

* Fodret tilltryckt rakhårigt, kronan tallriksform. med 
platt bräm.

Enkel 1. uppt. grenig; bl. tungl. — afl. lancettl.; klasar 
bladlösa; fod. grundt 5-klufvet; kronflik. vanl. intryckta.

*— Våta st., a. — 6—8 . ............................................M. palustris (L.)
Hårig af utstående h å r......................................... var. scorp iö id es  Hrtm.
Tilltryckt hårig.............................................................var. str ig u lö sa  Rchnb.
Stj. tilltryckt hårig, grenar med utstående hår. • • var. la x iflö r a  Rclinb. 

Vanl. från bas. grenig; bl. tungl. — afl.; klasar långa, 
vanl. nedt. bladiga; fod. djupt 5-del.; kr. mindre än
hos föreg., med rund. flik. — Yåta st. — 6—9. • • M. caespitdsa Schultz. 
Nedligg. 1. uppstig., ofta rotslående; m. små blr. • • var rép en s  (Don)

** Fodret utspärradt krokhårigt.
a. Kronan tallriksform̂  med platt bräm.

Yanl. tufvig; bl. omv. äggr. afl. — afl. jemnbr., de nedre 
skaft., bortvissn.; klasar bladlösa; kr. stor som hos p a 
lu s tr is , med rund. flik. — Odl. o. forvild., från bergs
trakt. i Eur. — 6—9 . ................................................M. sySvåtica Hoffm.

b. Kronan liten, trattlik, med konkavt bräm.
Uppt. grenig; bl. tungl. — afl.; klasar korta, bladlösa; 

fruktskaft utstående, omkr. dubb. längre än det slutna
fodret. — Odl. st., a. — 6—9 . ................................M. arvénsis (L.)

Yid basen grenad, spenslig; bl. tungl. — afl.; klasar ut
dragna, glesblom., med 1— 2 bl. nedt.; fr.-skaft nedböj
da, ungef. af det öppna fodrets längd. — Torra st., r.
— 5, 6 . ....................................................................... IV!. collina Hoffm.

Yid bas. grenad o. blombär., liten, styf, gråluden; bl. omv. 
äggr. 1. tungl. — afl.; klasar utdragna, tätblom., nedt. 
blad.; fr.-fod. n. oskaft., slutet. — Torra back. — 4—6. • M. stricta Link.

Enkel 1. gren., sträfhår., slak; bl. tunna, bredt omv. 
äggr* — lancettl., de nedre skaft.; blr få, de nedre m. 
långskaft, i bladveck.; fr.-fod. Öppet, på nedböjda, m. 
långa skaft. — Hafsstränd., r., Y. — 6 . .................... i¥I. sparsiliora Mik.

6. Lithospérmum Tourn. Blommor hvita eller blå.

Styf, uppr., sträfhår.; bl. enkelnerv., tungl. — jemnbr., 
trubb.; blr i bladveck., bildande blad. klasar, hvita. —
Åkr., a. — 5, 6 . ........................................................L  arvénse L.
Blr blåhvita, torra blå. — r., S . ................................var. coeru léscen s DC.

Roten ger röd färg.
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7. Pulmonaria Tourn. Blommor rödblå eller blå.
Sträfhår.; bl. äggr. lancettl., kort nedlöp., de nedre skaft., 

rotskottsbl. äggr. — hjertl. äggr., långskaft.; klasar få- 
blom.; fod. nppt. vidgadt, med äggr. flik.; fr. spetstopp. —
Lund., r. — 5, 6 . .......................................................P. officinålis L.

Mjukhår.; bl. smalt lancettl., halftomfatt., rotskottsbl. 
lancettl.; klasar fler blom.; fod. jemntjockt, med lancettl. 
flik.; fr. rundtopp. — Lund., r., O. — 5, 6. • • • P. angustifölia L.

Uppmjukande och upplösande, fordom använda mot hosta; bladen duga 
till sallat.

8. Échiurn Tourn. Blommor blå, sällan hvita.
Sträfhår.; bl. jemnbr. lancettl. — afh; klasar med skärm, 

korta, tätblom., bildande ett sammans, ax. — Odl. st., 
r., S. — 7, 8 . ............................................................... E. vulgäre L.

Hoten innehåller röd färg.

9. Cynoglossum Tourn. Blommor brunröda eller violetta.
Mjuklud.; bl. äggr. lancettl. — lancettl., de Öfre halft

omfatt.; klasar långa, med nedböjda fr.-skaft. — Odl. 
st., väg., r. — 6—8 . .................................................. C. officinåle L.

Illaluktande, giftig, användes att fördrifva råttor och möss; af roten tillredes 
lugnande läkemedel.

10. Omphalddes Tourn. Blommor blå eller hvita.
Rent grön, gleshår.; bl. äggr., spets., korthår., de nedre 

långskaft.; klase fåblom., nedre blomskaft långa; kr. 
mörkblå med hvita svalgknölar. — Odl., från Eur.
— 5, 6 . .......................................................................0. vérna Moench.

BlågrÖn, glatt; bl. tungl. — jemnbr. afl. 1. äggr. lan
cettl., styft hårbrädd.; klase lång, gles, med långskaft, 
blr; kr. hvit. — Odl., från S. Eur. — 7, 8. • • • * 0 . linifdlia Moench.

Prydnadsväxter.

11. Echinospérmum Sw. Blommor små, blå.
Sträfhår., styf, vanl. uppt. grenig; bl. fasta, lancettl., 

långt hårbrädd.; klasar utdragna; foderflik. långa; fr.- 
skaft korta, uppr.; fr. med två rader kroktaggar i kan
terna. — Torra st., väg. — 6, 7 . ............................E. Låppula (L.)

Sträfhår., vanl. från bas. gren.; bl. tunna, bredt lancettl., 
spets., ej hårbrädd.; klasar nedt. med skärm; foderflik. 
korta; fr.-skaft nedböjda; fr. med en rad kroktaggar i
kanterna. —  Berg, r., SO. — 7, 8 . ............................ E. defléxum (Whlnb.)

12. Asperugo Tourn. Blommor små, blå.
Nedligg., slak o. snärjande; bl. tungl. — afl. lancettl., 
trubb., de öfre stund. 3—4 n. i krans; blr 2—3 i blad
veck.; kr. trattl. — Odl. st. — 5, 6 . ........................

Kan användas mot hosta.
Ä. procumbens L.
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Närbeslägtad med B o rra g in a c ea e  är den som krukväxt odlade H é lio tr  opium  
p eru v iä n u m  L . ,  med 4-rummig, 4-frÖig frukt och små gredelina välluktande blom
mor i ensidiga, täta, gråhåriga klasar, samt 5 små tänder emellan den trattlika 
kronans 5 flikar.

Fam. 64. Verbenåceae., Hyllet dubbelt, 5-taligt; kronan oregelbunden, 
stundom nästan tvåläppig; ståndare 4, fria, tvåväldiga, inneslutna 
inom kronpipen; frukt 4-rummig, 4-väggig, slutligen 4 smånötter, 
inom hyllet, med gemensamt från toppen utgående, helt eller i 
spetsen 2-klufvet stift; stam m en va n lig en  4 -k a n tig , bladen m otsatta, 
blom m or i  bladvecken eller i  ax .

1. Verbéna Tourn. Blommor små, ljusröda.
Uppr.; bl. parklufna 1. treflik. med stor uddflik, groftand.; 
blr i smala ax i stjelk- o. grenspets. — Ballast, r., från 
Eur. — 8, 9 . ............................................................... V. officinålis L.

Bitter och hopdragande; har fordom användts som läkemedel emot feber och 
skörbjugg, äfvensom på sårnader. Af slägtet V erbena  odlas flere sydamerikanska 
arter för sina praktfulla, lysande färger, såsom V. sp ecio sa  L il ja , med äggr. 1. afl., grof- 
såg., håriga bl., och V. p u lch élla  S w eet, med djupt 3-delade, smalflik., n. glatta 
bl., hvardera med tätt, upptill qvastlikt ax, blr röda eller röda o. hvita.

Fam. 65. Lamiåceae (Labiåtae 1. V er ti c illåtae). Hyllet dubbelt; 
foder vanligen 5-klufvet eller 2-läppigt; kronan oregelbunden, öp
pen, 2-läppig, sällan enläppig eller nästan likformigt 4-klufven; 
ståndare 4, fria, tvåväldiga, sällan 2, utskjutande ur kronpipen; 
frukt af 4 fria smånötter, inom hyllet, med gemensamt midt emellan 
dem utskjutande, i spetsen 2-klufvet stift; stam  4 -k a n tig , blad kors- 
vist m otsatta, blr i  hop trängda  kn ippen , bildande fa lsk a  k ra n sa r  i  blad
vecken  eller n ärm ad e till h u fvu d  eller a x .

1. Méntha Tourn. Blommor små, rödgredelina 1. blekblå.
Hårig; bl. äggr. — lancettl., kvassåg., de öfre oskaft.; 
blomkrans, i bladveck., före blomn. gråludna; blomskaft 
glatta; foder oveckadt, uppt. hårigt, med syllika tänder.
— O dl. st., r., S. — 7, 8. • • • ............................ M. gentilis L.

Hårig 1. glatt; bl. äggr. — afl., grundt såg., alla skaft.;
blomkrans, i hufvud i toppen 1. i blad veck.; blomskaft 
småhår.; fod. veckadt, hårigt mest nedt., med syllika
tänder. — Strand., r., SY. — 7—9 . ........................M. aquatica L.

Hårig 1. glatt; bl. äggr. 1. ovala — lancettl., trubbsåg., 
alla skaft.; blomkrans, i bladveck.; blomskaft vanl. hå
riga; fod. oveckadt, vanl. hårigt, med triangulära tänder.
— Fugt. st., a. — 7, 8 . ............................................M. arvénsis L.
Glatt, rödaktig, bl. äggr.................................................var. r ip ä r ia  Fr.

(
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N. glatt, grön, bl. tunna, bredt lancettl. med viggl. hel-
brädd. bas, långskaft.................................................... var. lapp ön ica  (Whlnb.)

Yälluktande och magstärkande, isynnerhet M . p ip e r ita  L .  (Pepparmyntan)r 
från Europa, med blomkransar i greniga ax, hvilken äfven begagnas som krydda.

2. Lycopus Tourn. Blommor små, hvita, rödprickiga.
Bl. äggr. lancettl., kortskaft., de nedre parklufna, de Öfre 
inskurna — groft sågade; blomkrans, tätblom.; kr. in
vänd. hårig. — Yåta st. — 7, 8 . ........................... L. europåeus L.

Bladen uppgifvas vara stärkande och feberdrifvande samt lemna svart färg.

3. Sålvia L. Blommor stora, blå.
Klibbhår.; bl. smalt hjertl., grofnagg., ojemna, de flesta 
vid stj:s bas, skaft., de Öfre halftomfatt.; blomkrans, 
omkr. 6-blom., i glesa klasar; kr. 2—3 ggr längre än 
fod. — Äng., förvild., r., från Eur. — 6, 7. • • • S. praténsis L.

Salvia-dLYtemsLj isynnerhet den sydeuropeiska S. o ffic in ä lis  L . , buskartad, med 
violetta eller blekröda blommor, äro starkt kryddluktande, stärkande och svettdrif- 
vande. Flere mexikanska arter odlas för sina praktfulla, lysande röda och blå 
blommor.

4. Origanum L. Blommor små, röda, sällan hvita.
Stj. vanl. brun; bl. äggr., trubb., skaft.; blomknipp. i 
upprepadt 3-gren. knippen, med äggr. — ovala, vanl. 
rödbruna skärm; fod. invänd, långt utskjutande hvit- 
lud. — Ängsback., r., S. — 7, 8 . ............................0. vulgäre L.

Starkt kryddluktande, mag- och nervstärkande och fördelande. Kan använ
das som krydda och the. O. M a jo rd n a  L . (Mejram), tätt gråhårig, med små röd- 
hvita, emellan skärmen dolda blommor i korta, äggformiga ax, samt ensidigt kluf- 
vet foder, odlas som kryddväxt, samt verkar äfven magstärkande, fördelande och 
svettdrifvande.

5. Thymus L. Blommor röda, sällan hvita.
Stj. risakt. nedligg., öfverallt finhårig; bl. omv. äggr. — 
afl. 1. jemnbr., n. oskaft., Öfverallt 1. vid bas. hårbrädd.; 
blomkrans, vanl. 6-blom., tättsitt. i korta hufvud; fod:s 
smala flik. hvitt hårbrädd. — Sandback. — 7, 8. • • Th. Serpyllum L.

Stj. uppstig., tvåsidigt finhår.; bl. tunnare, äggr., skaft., 
mot bas. hårbrädd. 1. glatta; blomkrans. 10— 12-blom., 
uppt. tättsitt. i hufvudl. ax; alla foderflik. hårbrädd. —
Torra st., r. — 7, 8 . ............................................... Th. Chamåedrys Fr.

Starkt kryddluktande, renande och stärkande. Kan äfven användas emot hosta.

6. Calammtha Lam. Blommor röda med gulfläckig underläpp.
Stj. tvåsid. krokhår.; bl. äggr. ovala — rutform., uppt. 
glessåg., kortskaft.; blomkrans, talr., fåblom., af skaft, 
blr, med m. små äggr. skärm; fod. sträft krokhår. —
Torra st. — 6—8 . ................................................... C. Acinos (L.)

Starkt kryddluktande, med samma egenskaper som föregående.
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7. Ciinopédium Tourn. Blommor röda. (
Mjukhår.; bl. äggr., glest småsåg., kortskaft.; blomkrans, 
få, tätblom., af skaft, knipp., med långa borstl. skärm; 
fod. mjukt långhår. — Ängsback. — 7, 8. • • • • CL Vlilgåre L.

Starkt kryddluktande och i öfrigt som föregående.

8. Scutellåria L. Blommor violblå.
Bl. äggr. lancettl.* med hjertl. bas., naggsåg., kortskaft.; 
blr ens. i blad veck., ensid., ända långt ned på st., kor
tare 1. af bl:s längd. — Stränd., a. — 7, 8. • • • • Sc. galericulåta L .

Bl. äggr. — äggr. lancettl. med tvär 1. spjutl. bas, hel
brädd., skaft.; blr som hos fÖreg., närmade i toppen, längre 
än bl. — Hafsstränd., r., S. — 7 . ............................Sc. hastaefölia L.

9. Prunélia L. Blommor violetta, stundom hvita.
Bl. afl. äggr., trubb., otydl. glesnagg., skaft.; blomkrans, 
inom hinnakt., bruna, njurl. skärm, saml. i tät ax- 1. 
hufvudlik klase, med ett par oskaft. bl. vid basen; fod:s Öf- 
verläpp med 3 små åtskilda tänder, den undre klufven 
n. ända till midten. — Betesmark, a. — 7, 8. • • - Pr. vulgaris L.
Kr. liten, hvit, med ljusröda ståndarknapp.................var. p a r v if lö r a  (Poir.)

Ger god lukt åt boskapsfodret, mycket eftersökt af bin och humlor.

10. Népeta L .  Blommor hvita eller violblå.
Gråluden; bl. hjertl., groft trubbsåg., skaft.; blomknipp. 
kortskaft, i glesa klasar, med små, smala skärm; blr 
små, hvita, med rödprick, underläpp. — Odl. st., r.
—  7 . ..........................................................................N. Catåria L.

Mörkgrön 1. brunakt., n. glatt; bl. hjertl. äggr., trubbsåg., 
kort — n. oskaft.; blomknipp. långskaft, i utdragna, uppt. 
täta klasar, med bladl. skärm; blr violblå, med färgadt
fod. — Gård., förvild., från Kaukasus. — 7, 8. • • • ftL grandiflöra Biebrst.

Starkt kryddluktande och bittra, använda mot skörbjugg och bröstsjukdomar.
Lukten af G ataria  är omtyckt af kattor, men afskydd af råttor.

11. GSechdma L .  Blommor violetta.
Krypande o. rotslående; bl. rund. njurl., nagg., lång

skaft.; blomkrans, glesa, vanl. 6-blom., med syllika 
skärm. — Gräsmark. — 5, 6. • ................................ Gl. hederacea L.

Användes som stärkande och lösande bröstthe, äfvensom på sår.

12. Dracocéphalum L. Blommor blå.
Stj. 2-sid. finlud.; bl. styfva, jemnbr., helbrädd., oskaft.; 
blr i tätt, kort ax; kr. stor, m. längre än fod. — Äng., 
r., SO. — 7 . ............................................................Dr. Ruyschiåna L.

Stj. allsid. småhår.; bl. äggr. — afl., såg. — n. helbrädd., 
skaft.; blomkrans, från st:s midt, nedt. åtskiljda, uppt. 
i tätt, utdrag, ax; kr. föga längre än fod. — Torrast., 
r .  —  5, 6 . ................................................................ Dr. thymiflörum L.
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13. Betonica Tourn. Blommor röda.
Uppr., enkel; bl. hjertl. afl., trubbsåg., rotbl. långskaft., 

stjelkbl. få, kort — oskaft; blomkrans, tätblom., i 
nppt. tätt ax. — Äng., r., S. — 7, 8 . ....................B. officinåiis L.

Kryddluktande och stärkande, med bitter rot.

14. Ståchys Tourn. Blommor röda eller hvita.
Bl. hjertl., smalspets., grofsåg., långskaft.; blomkrans, 
vanl. 6-blom., i utdrag, glest ax; kr. mörkröd, omkr. 
dubb. längre än fod. — Fugt. skog. — 7, 8. • • • St. sylvätica L.

Bl. lancettl. jemnbr., med hjertl. 1. äggr. bas, finsåg., 
n. oskaft.; blomkrans. 6— 10-blom., i uppt. tätt ax; kr. 
ljusröd 1. hvit, omkr. dubb. längre än fod. — Fugt.
st., åkr,, a. — 7, 8 . ................................................... St. palustris L.
Gråluden, lågväxt........................................................ var. a g réstis Hrtm.

Bl. äggr. hjertl., trubb., groft trubbsåg., de nedre lång
skaft.; blomkrans. 2—6-blom., de Öfre i kort ax; kr. ljus
röd 1. hvit, rödprick., föga längre än fod. — Ballast,
r. — 7, 8 . ..................................................................St. arvénsis L.

Af den illaluktande sy lv a tica  erhålles gul färg samt ett hampa liknande garn, 
rötterna af p a lu s tr is  äro ätbara; användes fordom mot sår och skörbjugg.

15. LeonurilS L. Blommor hvitrÖda, rödprickiga.
Bl. äggr. hjertl. — viggl., handl. 5—3-klufna, skaft.; 
blomkrans, täta, i bladveck.; kr. ofvan hvitlud. — Byar, 
väg. — 7, 8 . ............................................................... L. Cardiaca L.

Anses bota andtäppa.

16. Galeöbdolon Dill. Blommor gula.
Bl. hjertl. — äggr., grofsåg., skaft.; blomkrans, omkr.

6-blom. i bladveck.; kr:s öfverläpp hår., den undre röd
fläck. — Löfskog, r., SO. — 5, 6 . ............................G. luteum Huds.

17. Låmillm Tourn. Blommor hvita eller röda.
Grof, sträfhår.; bl. hjertl., spets., grofsåg., skaft.; blom

krans. i bladveck.; kr. stor, hvit, med lud. öfverläpp. —
Odl. st. — 5—9 . .......................................................L. album L.

Spenslig, otydl. hår.; bl. rund. hjertl., de öfre tättsitt., 
stund. äggr. med viggl. bas, naggsåg., alla skaft; blom
krans. i öfre bladveck., de öfre närmade; kr. liten, röd, 
säll. hvit, småhår. — Odl. st., a. — 4— 10. • • • • L. purpureum L. 
Blomkransbl. äggr. med viggl. bas, inskurna, rödakt. var. h ybrid u m  Vill.

Som föreg.; bl. njurl. — rund. njurl., groft naggsåg., 
de nedre långskaft., de öfre större, bredt kortskaft.; 
blomkrans, i Öfre bladveck., icke närmade; kr. större än 
hos föreg., mörkröd, ofvan kort hvithår. — Åkr., r. —
5—9 . ........................................................................... L. intermédium Fr.
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Som föreg., men spensligare; bl. rund. — bredt njurl., 
groft naggsåg., de nedre skaft., de Öfre oskaft., halftom- 
fatt.; blomkrans, i öfre bladveck., icke närmade; kr. 
röd, med lång, smal pip, ofvan kort viol.hår., stund, 
outveckl. — Torra, odl. st., r., SY. o. S. — 6—8. • L  amplexicåule L.

Starkt luktande, om våren användbara som grönsaker, p u rp u reu m  påstås för- 
drifva mal ocb väggohyra.

18. Galeopsis L. Blommor gula, hvitgula eller röda.
Stj. jemntjock, mjuklud.; bl. äggr. — lancettjl., glest såg., 
utom mot bas., kort- 1. oskaft.; blomkrans, åtskiljda i 
öfre bladveck.; foderflik. kort tornudd., m. kort. än fo
derpip.; kr. rod med h vitfläck. underläpp o. pip n. dubb.
längre än fod. — Odl. st. — 7, 8 . .................... • - G. Ladanum L.
Bl. smalt lancettl., n. helbrädd.....................................var. a n g u stifö lia  Betz.

Stj. uppsväldt ledad, sträfhår.; bl. äggr., spets., grofsåg., 
skaft.; öfre blomkrans, tättsitt.; foderflik. långt tornudd., 
likalånga 1. längre än foderpip.; kr. röd, hvitgul 1. hvit, 
med n. jemntjock pip, ungef. af fodrens längd. — Odl. 
st., berg, a. — 7, 8 . ................................................G. Tétrahit L.

Lik föreg., men kr. gul med violettfläck, underläpp o. 
pipen uppåt vidgad, 2—3 ggr längre än fodret. —
Odl. st., a. — 7, 8 . ................................................... G. versicolor Curt.

Begagnas som stärkande medel i bröst- och magsjukdomar, isynnerhet L a 
danum .

19. Balldfa L. Blommor röda eller hvita.
Slak, småhår.; bl. äggr. 1. hjertl. äggr., trubb., groft 
naggsåg., skaft., rynkiga; blomkrans, skaft, i bladveck., 
de öfre närmade; foderflik. bredt äggr., kort borstspets.; 
kr:s Öfverläpp starkt hvitlud. — Ballast., r., S., från Eur.
— 7, 8 . ................................................................- B. foétida Lam.

Slak, mjukt grålud.; bl. rund. hjertl., n. njurl. — äggr., 
spets., såg., skaft., rynkiga; blomkrans, skaft, i blad
veck., fåblom., de Öfre närm.; foderflik. utdrag, äggr., 
med lika långa 1. längre borst; kr. som hos föreg. — Bal
last, r., från Eur. — 7— 9 . ................................................ B. ruderälis Sw.

Illaluktande och skarpa.

20. Phlömis L. Blommor röda.
Stj. hög, glatt; bl. hjertl. äggr. — äggr. lancettl. med tvär 
1. viggl. bas, naggsåg., de nedre långskaft.; blomkrans, 
tätblom. i öfre bladveck.; kr:s Öfverläpp starkt o. långt 
hvitluden. — Trädg., förvild., r., från O. Eur. — 6, 7. • Phl. tuberosa L.

21. Åjuga L .  Blommmor blå.
Stj. 2-sid. gleshår., n. glatt, med långa sterila grenskott; 
bl. omv. äggr., bugttand., de nedersta skaft.; Öfre blom
krans. närmade; blr af skärmens längd 1. längre. —
Fugt. st., r., S. — 5, 6 . ............................................ A. réptans L.
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Stj. Öfverallt mjukhår., utan 1. med korta blombär. gren- 
skott; bl. omv. äggr. 1. äggr., bugttand., de nedersta 
kortskaft., de Öfversta tättsitt., längre än de i bladveck. 
sitt. blrna, bildande en 4-sid. pyramid. — Lund., back.
— 5, 6 . ................................................................... A. pyramidalis L.

Fam. 66. Qrobanchåceae (Personatae, Rhinanthåceae).  Hyllet dub
belt, af regelbundet eller oregelbundet 4-, sällan 5-klufvet foder 
och oregelbunden, 2-läppig, öppen blomkrona; ståndare 4, fria, 2- 
väldiga, med 2-rummiga knappar; stift 1, med mer eller mindre 
2-klufvet 1. nästan helt märke; frukt fri inom hyllet, enrummig, två- 
väggig kapsel med fröfästen längs väggarne; ljusröda, g u l- eller  
brunaktiga , bladlösa och fjä lliga  p o ra s itv ä x ter  med blom m or van ligen  
i  a x  eller k lase.

1. Lathråea L. Blommor röda.
Rotstock gren., hvit, fjällig; stj. enkel, uppr., krökt, ljus
röd; nedre fjäll mots., äggr., de öfre skiftev., med i en- 
sid. klase hängande blr; fod. gleshår., föga kort. än kr.
— Fugt. st., på rötter af hassel, lind, asp etc., r., SY.
— 4, 5 . ................................................................... L  squamåria L.

Svartnar vid torkning. Har ansetts bota fallandesot.

Fam. 67. Rhinanthåceae (Personatae, Scrophulariåceae).  Hyllet 
dubbelt, af mer eller mindre oregelbundet 4—5-, sällan 2-klufvet 
foder och oregelbunden, 2-läppig eller 4-flikig, öppen eller sluten 
krona; ståndare 4, fria, 2-väldiga, eller endast 2, med 2-rummiga 
knappar; stift 1, med helt eller 2-klufvet märke; frukt fri inom 
hyllet, tvårummig, tvåväggig kapsel med fröfästen på mellanväg
gen; blad skiftevisa , m otsatta  eller kransvisa , blom m or i  a x , k lasar el- 
ler i  bladvecken.

1. Meiåmpyrum Tourn. Blommor gula eller röda.
* Blr i axlik klase, med röda 1. violetta, säll. blekgula 

1. n. hvita, flikiga 1. tandade skärmblad.
Bl. smalt lancettl., helbrädd., oskaft.; blr i kort o. tätt 

fyrsid. ax, med vanl. rödbruna, dubbelvikna, hjertl., 
kamlikt tand. skärmbi.; kr. vanl. röd, gulfläck., med 
knäböjd pip. — Ängsback., r., SY. o. M. — 7. • • M. Cristatum L. 
Skärmbi. o. blr blekgula 1. n. hvita.............................var. p ä llen s Hrtm.

Bl. tungl. — smalt lancettl. med bred bas, de öfre vid 
bas. fliktand., oskaft.; blr i utdraget, n. cylindr. ax, med 
röda, platta, äggr. lancettl., parklufna skärmbi.; kr. röd, 
hvit- o. gulfläck., med föga krökt pip. — Akr., r.,
SY. — 7, 8 . .............................................................. M. arvénse L.
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Bl. tungl. — smalt äggr. lancettl., de Öfre med hjertl.
1. spjutl., tand. bas, vanl, kortskaft.; blr i utdrag., gles, 
ensid. klase, med viol., säll. hvita, platta, hjertl. äggr., 
spets., hvassflik. skärmbi.; kr. brandgul med krökt pip;
fod. hvit- 1. rödulligt. — Skogsäng., r. — 6, 7. • • • IYL nemorosum L.

** Blr ensidiga, ensamma i bladvecken.
Bl. tungl. — smalt lancettl. med bredare bas, de öfre 
vid bas. fåtand., n. oskaft.; blr utstående; kr. vanl. blek
gul, n. tillsluten, omkr. 3 ggr längre än fod., med små
ningom vidgad pip. — Skogsbäck., a. — 7, 8. • • • IV!. praténse L.
Kr. mörkröd med gul underläpp.................................var. p u rp u reu m  Hrtm.

Bl. som hos föreg., men tunnare o. tydl. skaft.; blr små, 
n. uppr.; kr. brandgul, Öppen, ungefär dubb. längre än 
fod., med tvärt vidgad pip. — Skog., a. — 7, 8. • • SV!, sylvåticum L.

Svartna vid pressning. De tre sista äro goda foderväxter och uppgifvas 
Öka mjölken hos korna. FrÖen äro stora som små rågkorn.

2. Pedicularis Tourn. Blommor röda eller hvitgula.
Grenig; bl. djupt pardel., med afl., groftand. flik., rotbl. 
små, bortvissn.; blr ens. i Öfre bladveck.; fod. 2-klufvet, 
oregelb. fliktand., gleshår.; kr. röd, säll. hvit, med mörk, 
tvärhugg., 2-tand. öfverläpp af underläppens längd. —
Yåta äng., a. — 6, 7 . ................................................P. palustris L.
Kr. gulhvit, Öfverläpp kortare än underläppen. • • • var. och roléu ca  Laest. 

Enkel; bl. grundt parklufna, med afl., groft hvasstand. 
flik., rotbl. långskaft.; blr i kort, tät klase; fod. snedt 
2-klufvet, vanl. helbrädd., glatt; kr. gulhvit, med utdra
gen, 2-tand. öfverläpp, ungef. af underläppens längd. —
Fugt. skog., r., N . —  6— 8 . .....................................P. lappönica L.

Skadliga för boskapen, hvarfore de vid slåttern böra undvikas.
3. Scéptrum (Rudb.) Blommor stora, gula, violettfläckiga.

Grof, glatt, enkel; rotbl. stora, lancettl., djupt parklufna, 
skaft., stjelkbl. små, få 1. inga; blr kransv. i afbrutet ax.
Kärräng., r. — 7, 8 . ....................................................Sc. Caroisnum (L.)

4. Rhinånthus L. Blommor gula.
Gulgrön; bl. smalt äggr. lancettl. — jemnbr., såg.; blr 
i gles, bladig klase; skärmbi. bleka, gulakt.; kronpip 
krökt, öfverläppständ. viol. — Äng., a. — 6, 7. • • Rh. major Ehrh.

Mörk 1. brunakt. grön.; bl. smalare o. trubb. än hos fö
reg.; skärmbi. mörkgröna 1. brunakt.; kronpip rak. —
Äng., a. — 6, 7 . ....................................................... Rh. minor Ehrh.

Svartna vid pressning. Dåligt foder, kännetecknande dåligt skötta ängar.
5. Euphråsia Tourn. Blommor violetta eller hvita, strimmiga.

Enkel 1. med utstående grenar; bl. äggr. 1. n. hjertl. — 
afl., sågade, de öfre hvassåg.; blr ens. i bladveck., uppt. 
närm. i klase; foderflik. syllika; kr. viol. — n. hvit, 
mörkstrim., med gult svalg, öfverläpp kort. än underläpp.; 
mogna fr. m. längre än fod. — Öfverallt, a. — 6—9. E. officinålis E.
Bl. bredt äggr., de nedre trubbsåg.; fod. glandelprick. • • var. p r a té n s is  Fr.
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Bl. som hos föreg.; liten, m. spenslig, vanl. enkel; blr
ofta stora ................................................................... var. ténuis M.Br.

Bl. hvassåg., med sy 11. tänd., veckiga........................var. n em orosa  Pers.
Bl. som hos föreg.; lågväxt, m. grenig; små blr . . . .  var. cu rta  Fr.

Styf, enkel 1. med korta nppr. grenar; bl. m. små, smalt 
äggr., trubbsåg., de öfre hvassåg.; blr ens. i öfre blad
veck.; fod. vanl. glatt, med syllika flik.; kr. n. hvit, viol.- 
strim., dubb. längre än fod. 1. längre, Öfverläpp kort. än 
underläpp.; mogna fr. något längre än fod. — Ljnngmo, 
r., SY. — 7—9 . ....................................................... E. gråcilis Fr.

Enkel 1. med långa uppr. grenar; bl. jemförelsevis stora, 
bredt äggr. —• n. hjertl., med viggl. bas, alla trubbsåg.; 
blr m. små, ens. i bladveck. ända ned mot stj:s bas; 
fod. n. glatt, med korta* äggr., trubb. flik.; kr. hvit, viol.- 
strim. o. gulfläck., föga längre än fod., med lika långa 
läppar; mogna fr. af fod:s längd. — Fngt. hafsstrand- 
äng., r., N. — 7, 8 . ................................................... E. micråntha M.Br.

6. Odontltes Dill. Blommor röda, sällan hvita.
Grenig af utstående, blombär. grenar; bl. smalt äggr. 
lancettl. — jemnbr., trubbsåg.; blr i ensid. klasar, un- 
gef. af bladens längd; kr. ljusröd, säll. hvit; mogna fr. 
icke längre än fod. — Åkr. — 7, 8 . ........................0. rubra Gilib.

Enkel 1. med få, korta, sterila grenar; bl. köttiga, smalt 
äggr. lancettl., m. glest sågtand.; blr ens. i bladveck., 
vanl. kort. än bl.; kr. mörkröd; mogna fr. längre än 
fod. — Hafsstränd. — 6, 7 . ...................................0. sfmplex Hrtm.

7. B årts i a L. Blommor brun violetta, sällan brungula.
Bl. äggr., trubbsåg., korthår.; blr ens. i öfre bladveck., 
med vanl. brunviol. blad; fr. ungef. dubb. längre än 
fod. — Kärräng., r., N. — 6, 7 . ................................B. alpina L.

8. Linaria Tourn. Blommor gula eller blekvioletta, n. hvita.
* Blad glatta 1. finhår.; blr i klase i toppen, stora, full- 
ständ. slutna.

Glatt 1. uppt. glandelhår.; bl. tättsitt., skiftev., smalt 
jemnbr., spets.; blomkl. stor, tät, axlik; kr. gul, med syl- 
lik sporre omkr. 3 ggr längre än fod. — Torra, sand. 
st. — 7— 9 . ..............................................................L. vulgåris Mill.

Glatt ända upp; bl. nedt. 4—5 i krans, uppt. skiftev., 
smalt lancettl. jemnbr., n. spets.; blomkl. smal, gles, ut
drag.; kr. hvit, blåstrim., med gul gom o. sporre af 
fod:s längd 1. kortare. — Ballast, r., S. o .  SY. — 7, 8. • L. striåta (Lam.)

Glatt ända upp; bl. nedt. 3 i krans 1. mots., uppt. skif
tev., smalt lancettl. — jemnbr.; blomkl. lång, gles; kr. ljus
viol., med gul gom, djupt 2-klufven öfverläpp o. rak 
sporre, flere ggr längre än fod. — Odl., från S. Eur.
— 7, 8 . .......................................................................L. bipartita Willd.

10
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Klibb. småluden, från rothalsen m. grenig; bl. nedt.
3—4 i krans, de flesta skiftev., kortskaft., lancettl. — 
jemnbr., helbrädd.; blomkl. liten, fåblom.; kr. gul, med 
rak sporre, m. längre än fod. — Förvild., r., från
Sibir. — 7, 8 . ................................................................L saxatilis H. &L.

** Blad håriga 1. glatta; blr ens. i bladveck., långskaft., 
små, ofullständ. slutna.

N. uppr., klibbhår. 1. n. glatt; bl. nedt. mots., kortskaft., 
v tungl. — smalt lancettl., trubb.; foderflik. jemnbr. tungi.;
I kr. viol. — n. hvit, med gul underläpp o. trubb. sporre, 

kort. än foderflik. — Åkr., r. — 6, 7 . ....................L mfnor (L.)
Nedligg., mjukt långhår.; bl. skiftev., kortskaft., de nedre 
äggr., de Öfre bredt spjutl. kortspets.; blomskaft glatta; 
foderflik. äggr. lancettl.; kr. gul med viol. öfverläpp o. rak, 
spets, sporre, längre än foderflik. — Ballast, r., SY.
— 7—9 . ....................................................................... L. Elatme (L.)

Lik föreg., men alla bl. bredt äggr. — n. runda, de Öfre 
kortspets.; blomskaft håriga; foderflik. äggr., n. hjertl.; 
sporre krökt. — Ballast, r., SV. — 7—9 . ................L spuria (L.)

Krypande, glatt, rotslående; bl. skiftev., långskaft., rund. 
hjertl., handl. 3—5-klufna, gläns, glatta; blr viol., gul
fläck.; sporre kort, trubb. — Ballast o. odl., från 
Eur. — 7—9 . ............................................................L Cymbalåria (L.)

Delvis prydnadsväxter.

9. Äntirrhmum L. Blommor röda, sällan hvita.
Bl. äggr. lancettl.; blr stora, i klase; foderflik. bredt äggr., 
slutna, m. kort. än kr.; sporre kort, punglik. — Odl., 
från Eur. — 6—9 . ................................................... Ä. måjus L.

Odlad för sina praktfulla blommor.

10. IV!fmUlus L. Blommor gula, rödpunkterade.
Grof, med rotslående skott; bl. äggr. — bredt ovala, 
ojemnt tand., de nedre skaft., n. lyrform., de Öfre halft- 
omfatt.; blr stora, långskaft., ens. i öfre bladveck. —
Kärr, åstränd., r., S. o. SO. — 7—9 . ....................M. guttätus DC.

11. Veronica Tourn. Blommor blå, rödlätta eller n. hvita.
* Uppr.—uppstig., högväxta o. långblad.; blr i tätblom., 
axlik klase i toppen 1. grenspets., med små, icke bladl. 
skärm; kr. med smala flik. o. pipen längre än bred; fr. 
klotrund, med platta frön.

Uppr., enkel 1. uppt. kortgren.; bl. vanl. 3—4 i krans, 
säll. mots., smalt äggr. lancettl.—lancettl., smalspets., 
med tvär 1. n. hjertl. bas, hvassåg.; ax långt utdrag.; 
foderflik. olikst., spets.; kr. blå 1. viol. — Fugt. st.,
hafsstränd., a. — 7, 8 . ............................................... V. longifdlia L.
Bl. smalt lancettl., djupt ojemnt hvassåg.....................var. m aritima (L.)

Uppstig., enkel; bl. fasta, grågröna, mots., säll. kransv., 
smalt lancettl., n. trubb., med afsmaln. bas, trubbsåg.



67. RHINANTHACEAE. 147

1., åtminst. de Öfversta, n. helbrädd.; ax vanl. kort; fo- 
derflik. n. likst., trubb.; kr. blå, säll. hvit. — Torra
st., r., SY. — 6—8 . ................................................... V. spicåta L.
GrÖfre o. högre; bl. äggr. afl. med rundad bas, grofsåg. • var. h ybrid a  (L.)

** Uppr.—uppstig. 1. nedligg., vanl. lågväxta; blr i vanl. 
mots., stund, skiftev., utdragna klasar i öfre blad veck., 
med små, icke bladl. skärm; fr. uppsvälld 1. plattad, med 
platta frön.

a. Fod. 5-del., med Öfversta fliken m. liten.
Uppr., vanl. gren.; bl. omv. äggr.—afl., naggsåg.—par

del., med jemnbr. flik., n. oskaft.; blomkl. mots., glesa; 
blr mörkblå med hvit bott. o. hvita stånd.knapp. —
Odl. äng., r., M., från SO. Eur. — 6, 7 . ................V. austriaca L.

Uppr., vanl. enkel; bl. äggr.—afl., grofsåg., halftomfatt.; 
blomkl. mots., tätblom.; blr högblå med hvit bott. o. blå 
stånd.knapp. — Odl. äng., r., O., från Eur. — 6, 7. • • V. latifolia L.

b. Fod. 4-deladt.
Stj. uppstig., 2-sid. hår.; bl. ellipt., äggr. 1. hjertl., grof

såg., oskaft.; blomkl. vanl. mots., glesa, med utstående, 
långskaft, blr; kr. högblå med hvit bott. o. hvita stånd.
knapp. — Back., a. — 5, 6 . ....................................V. Chamåedrys L.

Stj. nedligg., rotslående, allsid. hår., säll. n. glatt; bl. 
fasta, grågröna, omv. äggr.—ovala., såg., skaft.; blomkl. 
skiftev. 1. mots., med uppr., kortskaft, blr; kr. liten, blek- 
blå, violettstrim., med viol. stånd.knapp.— Back., skog.,
a. — 6 . ....................................................................... V. officinålis L.

Stj. nedligg.—uppstig., rotslående, vanl. glatt; bl. smalt 
lancettl.—jemnbr., helbrädd.; blomkl. vanl. skiftev., glesa, 
med få, utspärr., långskaft, blr; kr. liten, hvit, blå- 1.
rödstrim. — Fugt. st., a. — 5—7 . ............................V. SClltelläta L.
Stj. o. blad håriga........................................................ var. v illösa  Schum.

Stj. uppstig., rotslående, trind, glatt; bl. köttiga, äggr.—
n. rundade, trubb., kort skaft.; blomkl. vanl. mots., korta
o. glesa, med få, utstående, långskaft, blr o. glatta blom
skaft; kr. liten, blå med hvit botten; fr. n. klotrund. —
Bäckstränd., diken, r. — 6—9 . ................................... V. Beccabunga L.

Stj. upprät, n. 4-kant., glatt; bl. köttiga, äggr. lan
cettl.—bredt lancettl., halftomfatt.; blomkl. vanl. mots., 
långa, rikblom., med utstående, långskaft, blr på ofta 
glandelhår. skaft; kr. liten, ljusblå 1. rödlätt, mörkstrim.; 
fr. som hos föreg. — Bäck., dik., r. — 6, 7. • • • • V. AnagälIis L.

*** Uppr. 1. uppstigande, lågväxta o. småblad., med blr 
i de Öfre skiftev. bladveck. 1. i slutl. utdragen klase i 
toppen med nedre skärmen bladl., föga mindre än de 
Öfre bladen; fr. plattad, med platta frön.

Uppstig., rotslående, glatt; bl. äggr.—ellipt., otydl. nagg
såg., de nedre skaft.; blr i vanl. utdrag., mångblom., 
stund. nedt. blad. klase, med skaft af fod:s längd 1. län
gre; kr. liten, blåhvit, blåstrim. — Fugt. st., a. — 6, 7.* • V. serpyllifélia L. 

Uppstig. 1. uppr., enkel 1. vid bas. med långa, utstående 
gren., hårig; bl. bredt äggr., de öfre n. lijertl., glest såg.; 
blr kortskaft., ens. i Öfre bladveck., slutl. i utdrag., gles,
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nedt. blad. klase; kr. liten, blå med hvit bott.; fr. omv,
hjertl., djupt o. hvasst urnup. — Torra st. — 5 — 7. • • V. arvénsis L.

Uppr., enkel 1. med uppr. gren., liårig; bl. äggr., nagg- 
såg., de Öfre djupt 3—5-klufna; blr kortskaft., ens. i 
Öfre bladveck., slutl. i utdrag., rikblom., nedt. blad. kla
se; kr. liten, blå; fr. omv. njurl., grundt urnupen. —
Torra st. — 5, 6 . ....................................................... V. vérna L.

**** Nedligg.—uppstig., småblad., med långskaft, blr i blad
veck.; fr. vanl. uppsvälld, med stora, halfklotform., ur
gröpta frön.

Nedligg., ljusgrön; bl. äggr.—hjertl., naggsåg., kortskaft.; 
blomskaft ungef. af bladets längd; foderflik. äggr. afl., 
trubb., endast utvänd. hår.; kr. liten, ljusblå, med neder
sta flik. hvit, 1. helt hvit; stånd. fäst. i kronpip:s botten.
Åkr., r. — 5—9 . ........................................................V. agréstis L.

Nedligg., mörkgrön; bl. bredt äggr.—hjertl., naggsåg., 
kortskaft., rynkiga; blomskaft som hos föreg.; foderflik. 
spadl. afl., trubb., på båda sidor hår.; kr. liten, mörkblå \
med hvit botten; stånd, fastade i kr:s svalg. — Åkr., r.
— 5—9 . ....................................................................... V. opåca Fr.

Nedligg.— uppstig., mörkgrön; bl. bredt äggr.—hjertl. 
rundade, grofsåg., skaft., tunna; blomskaft längre än 
bl.; foderflik. äggr. lancettl., spets.; kr. g. stor, blå, 
mörkstrim. — Ballast, r., S., från Eur. — 5—9. • • • V. pérsica Poir.

Nedligg.—uppstig., grågrön; bl. hjertl. rundade—njurl., 
handl. 3—5-klufna, långhår., tjocka; blomskaft ungef. 
af bladets längd; foderflik. stora, hjertl., spets.; kr. liten, 
hvitblå l, rödlätt. — Åkr., r., SY. — 5, 6 . ................V. hederaefdlia L.

Chamaedrys uppgifves vara sårläkande samt användes, liksom officinalis, till 
the. Beccabunga och Anag allis är o bittra och blodrenande, användas mot skor- 
bjugg, samt de unga skotten om våren som sallat.

Fam. 68. Verbascåceae (Personatae, Scrophnlar iåceae ,  Rhinan-  
thåceae). Hyllet dubbelt, af regelbundet eller nästan regelbun
det, 5-klufvet foder och regelbunden eller mer eller mindre oregel
bunden, öppen, sällan sluten, 5-klufven krona; ståndare 4—5, fria, 
nästan lika långa eller 2 längre, med enrummiga knappar; stift 1, 
med helt eller tvåknöligt märke; frukt fri inom hyllet, fullständigt 
eller endast i bottnen 2-rummig, 2-väggig kapsel med fröfästen på 
mellanväggen; blad sk iftev isa , m otsatta  eller  i  rosett, blom m or i  a x  
eller kn ippen .

1. Verbascum L. Blommor gula eller bruna.
* Bl. grågult ull., ofta nedlöp.; blomskaft kort. än fod.
Stj. trind, ovingad; bl. äggr.—afl. äggr., smalspets., nagg., 
de nedre skaft., de Öfre med hjertl. bas kort nedlöp. 1. 
halftomfatt.; ax något glest; kr. tumsvid, platt, gul; 3 
stånd.-sträng, kortare, hvitull., 2 längre, n. glatta, med 
stora, ensid. nedlöp. knapp., ungef. hälften kort. än 
sträng.; märke klubbl. — Torra st., r., S. — 7, 8. • • V. phlomöides L.
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Stj. vingkant.; bl. långt nedlöp., de nedre bredt ovala, 
trubb., skaft., de öfre bredt lancettl., spets., otydl. nagg., 
oskaft.; ax tätt; kr. nngef. halftumsvid, konkav, gul; 3 
stånd, kortare, hvitull., 2 längre, n. glatta, med tvåsid. 
nedlöp. knappar, alla flere ggr kort. än sträng.; märke
klotrundt. — Torra st., g. a. — 7, 8 . ........................V. Thåpsus L.
Bl. ofvan svagt ulliga, de Öfre foga nedlöp.; ax glesare;
alla stånd.-strängar violettull......................... hybr. tfiäpso-m grum

Schiede.
**  Bl. ofvan glatta 1. n. glatta, ej nedlöp.; blomskaft län

gre än fod.; alla stånd. n. lika, violett- 1. hvitulliga.
Bl. bjertl. äggr.—äggr., oiemnt nagg., under kort grå

ludna, de nedre långskaft.; klase gles, stund, grenig, 
med knippev. blr; kr. mindre än hos föreg., gul, säll. 
hvit; ståndarsträng. vanl. violettull. — Torra st. — 7, 8.* V. nigrum L.

Bl. ovala—äggr. lancettl., fint naggsåg.—n. helbrädd., un
der gråhvita, de nedre kortskaft.; blr knippevisa i uppr. 
klasar, bild. en smal, kortgren., hvitlud. vippa; kr. gul, 
säll. hvit; ståndarsträng. hvitull. — Gräsmark, odl. st., 
r., S. — 7, 8 . ............................................................... V. Lychnftis L.

Bl. äggr.—afl., bugttand., under finhår., de nedre kort
skaft., de få öfre små, lancettl., oskaft.; klase lång, gles
blom., med ens. skaft, m. längre än skärm o. fod.; kr. 
stor, brunviolett; stånd.-sträng. viol.-ull., stund, delvis 
gulull. — Odl. äng, förvild., r., M., fr. Eur. — 7,8.* • V. phoeniceum L.

Giftiga och döfvande; bladen, utvärtes, och blommorna användas som smärt
stillande och lugnande läkemedel.

2. Scrophulåria Tourn. Blommor grönbruna eller gula.
Stj. 4-kant., vanl. glatt; bl. glatta, smalt äggr. —äggr. 
lancettl., spets., såg., skaft., de nedre med hjertl. bas; 
blomknipp. bildande vippa i toppen; kr. öppen, grön- 
brun, Öfverläpp större än underläppen, med en femte, 
outveckl., fjällik stånd. — Skugg. st. — 7, 8. • • • • Scr. nodosa L.

Stj. trubb. 4-kant., klibblud.; bl. klibbhår., bredt hjertl., 
groft dubbelsåg., skaft.; blomknipp. långskaft, i öfre blad
veck. o. i toppen; kr. sluten, gul, med jemnhöga, grundt 
flik. läppar. — Odl. st., r., S. — 5, 6 . ........................Scr. vernalis L.

Illa luktande och giftiga, fordom använda mot skrofler och ohyra.

3. Limosélla L. Blommor små, rÖdlätta eller hvita.
Bl. långt skaft., afl.—tungl., stund, jemnbr., helbrädd., 

ofta med rotslående refvor från bladveck.; blomskaft en
blom., kort. än bladskaft. — Våta st., vatt. — 7, 8. • • L  aquatica L.

Mycket liten.
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Fam. 69. Solanåceae. Hyllet dubbelt, vanligen regelbundet. 5-taligt; 
ståndare 5, fria eller med hopstående 2-rummiga knappar; stift 1, 
med helt märke; frukt fri inom hyllet, vanligen 2-rummig, 2-väg- 
gig kapsel eller bär, med fröfästen på mellanväggen; blad sk iftev isa , 
blom m or i kn ip p en  eller i  bladvecken .

1. Solänum Tourn. Blommor violetta, hvita eller gula.
Låg, grenig ört; bl. bredt äggr., ojemnt bugttand., säll. 
n. helbrädd., skaft.; blomknipp. icke mots. bl.; blr små, 
hvita; fr. klotr., vanl. svart. — Odl. st. — 7—9. • • S. mgrum L.

Slingrande buske med Örtart. gren  ̂ bl. äggr., helbrädd., 
de öfre öronflik., skaft.; blomknipp. utspärradt gren., 
vanl. mots. bl.; blr violetta; fr. afl., röd. — Sten., fugt. 
st. — 7, 8 . ....................................................................S. Dulcamåra L.

Grof, saft. Ört; bl. olikform. pardel., med äggr. flik.; blom
knipp. i öfre bladveck.; blr viol. 1. hvita; fr. stor, rund, 
grön. — Odl., a., från S. o. Centr. Amer. — 7, 8. • S. tuberosum L.

Grof, klibbhår. ört; bl. olikform. pardel., med hjertl. afl., 
tand. flik.; blomklas. mots. bl.; blr gula; fr. m. stor, 
nedtryckt klotform., saft., röd. — Odl., S., från S. A- 
mer. — 7, 8 . ................................................................S. Lycopérsicum L.

S. tu berosu m  odlas allmänt for sina närande stjelkknölar (potäter) och L y -  
cop ersicu m  sällsynt, för sina syrliga, saftiga frukter (tomates). D u lca m a r a  och n i- 
g ru m  äro giftiga, samt användas, isynnerhet frukterna af den förra, som rensande 
läkemedel. Qvistarne och bladen af den förra begagnas dessutom som lugnande 
och smärtstillande medel samt saften af den sednare utvärtes emot reform.

2. Datura L. Blommor stora, hvita.
Bl. stora, bredt äggr., groft bugttand.—fliktand., skaft.; blr 

ens. i bladveck.; fr. stor, uppr., äggform., 4-vägg., i bott.
4-rum., med en qvarsitt. ring af fod. — Förvild., r.,
från Ostind. — 7, 8. • • ............................................D. Stramönium L.

Illaluktande och giftig; begagnas utvärtes som lugnande medel samt odlas 
stundom som prydnadsväxt.

3. Nicotiäna L. Blommor röda eller gulgröna.
Stj. trubbkant., klibbhår.; bl. äggr. lancettl., spets., oskaft.; 
foderflik. spets.; kr. röd, trattl., med, spets, brämfiik. o. 
pip. mer än dubb. längre än fod.; fr. afl. — Odl., från 
Amer. — 7, 8 . ........................................................... N. Tabacum L.

Stj. trind, mindre klibbhår.; bl. äggr. afl., trubb., skaft.; 
foderflik. trubb.; kr. gulgrön, bägarl., med trubb. bräm
fiik. o. pip. ungef. dubb. längre än fod.; fr. n. klotr.
— Odl., från Amer. — 7, 8 . ....................................N. rustica L.

Mycket giftiga örter, hvilkas bruk medför skadliga följder.

4. Hyoscyamus Tourn. Blommor brunakt. gula, mörkt nätådriga.
Klibblud.; bl. äggr. afl., parvist inskurna 1. groftand.— 
helbrädd., de öfre halftomfatt.; blr i bladveck., bildande



ensid., blad. ax; fr. öppnande sig med lock. — Gård.,
väg. — 7, 8 . ............................................................... H. niger L .

Starkt illaluktande och giftig; af fröen pressas en lugnande, smärtstillande 
olja till utvärtes bruk, roten bor ej förvexlas med palsternacka.

Fam. 70. Qleåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 4-taligt, saknas stun
dom; ståndare 2, fria; stift 1, med 2-klufvet märke; frukt fri inom 
hyllet, 2-rummig eller genom felslagning enrummig, 2- eller 1-fröig 
kapsel, vingfrukt, bär eller stenfrukt; träd eller buskar m ed m otsatta, 
en k la  eller parb lad iga  blad, blom m or i  sp ira  eller klase, stundom  en kö- 
n ad e jem te  de tvåkönade.

1. Ligustrum Tourn. Blommor hvita.
Bl. fasta, bredt lancettl., helbrädd., glänsande glatta; blom

mor kort skaftade, i äggform. spira; bär svart. — Odl.,
från Eur. — 6, 7 . ........................................................L. vulgäre L.

Odlas i parker och häckar; blommorna äro välluktande, med bären fargas 
vin, af barken erhålles gul färg på ylle och de unga qvistarne begagnas vid korg- 
flätning. — Nära beslägtad är Oliven, Ö lea eu rop a éa  L., lågt träd med gråaktiga, 
smala, läderart. blad och köttiga stenfrukter, af hvilka pressas matolja, allmänt 
odlad i Medelhafstrakten.

2. Syrmga L. Blommor violetta eller hvita.
Bl. hjertl., spets., helbrädd., glatta; blr i rikblom. spira.

— Odl., a., från Orient. — 6 . ....................................S. vulgaris L.
Allmänt odlad för sina välluktande, vackra blommor och sin saftiga grönska; 

veden är hård och lämplig till svarfveri- och snickeriarbeten.

3. Fråxinus Tourn. Blommor små, brunvioletta.
Högt träd; bl. stora, 4—5-par. med uddbl. o. bredt lan

cettl. småbi.; blr i täta 1. glesa, slutl. häng. klasar; vingfr. 
smalt tungl. — Skogsäng. — 5 . ................................Fr. excélsior L.

Odlas som parkträd; veden är hård och hvit samt mycket värderad till åt
skilliga redskap, barken är feberdrifvande liksom chinabarken.

Fam. 71. Äsclepiadåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt, med 
sneda kronfiikar; ståndare 5, nedtill sammanhängande, med kring 
märket hopstående knappar och vaxartade, slutligen vid märket 
parvis fästade pollenmassor; stift 2, med gemensamt, 5-kantigt, 
sköldlikt, glandelbärande märke; frukt fri inom hyllet, af 2 fler- 
fröiga fröhylsor med fjunbärande frön; m jölksa ftföran d e träd, buskar 
eller örter, m ed v a n ligen  m otsatta  blad.

1. Cynänchum R.Br. Blommor små, hvita.
Stj. uppr., trubb. 4-kant., skiftevis småluden; bl. hjertl.— 
smalt äggr., spets., helbrädd., kort skaft.; blommor i
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långskaft. knippen invid öfre bladveck.; kr. djupt 5-del., 
med ljusgul, köttig, rundflikad bikr.; fr. slät, nedt. upp
svälld, smalspets. — Sten. st., r., SV. o. S. — 6, 7. • • C. Vincetöxicum (L.)

Irriterande och svettdrifvande, användes som motgift och emot vattusot. — 
Närbeslägtad är den tropiska familjen A p ocyn ä cea e , skiljd genom fria ståndare med 
stoftartadt pollen och 1 — 2 stift med fria märken, hvartill hör den i S. Europa 
och N. Afrika vildt växande, hos oss som krukväxt allmänt förekommande N é-  
r iu m  O lean d er L., träd med mots. eller 3 blad i krans, lancettl., läderartade, och 
välluktande, vanl. ljusröda, fyllda blommor i rikblom. qvastar. Dess blad inne
hålla blåsyra och äro giftiga. Sällsynt odlas på kall jord V inea  m a jo r  L. och V. 
m m o r  L., krypande buskväxter med Öfvervintrande, glänsande glatta, hos den förra 
hjertl., hos den sednare ovalt lancettl. blad och i blad vecken vackra, blå, sällan hvita 
blommor med n. tvärhuggna brämflikar, hemma från mellersta och södra Europa.

Fam. 72. Gentianåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 4 —5-taligt, med 
efter blomningen qvarsittande, vissnad krona; ståndare 4—5, fria; 
pistill 1, med 2-klufvet märke; frukt fri inom hyllet, 1- eller nä
stan 2-rummig, 2-väggig kapsel, med fröfästen längs väggarne.

1. Gentiäna Tourn. Blommor vanl. blå 1. violetta, sällan röda, gula 1. hvita.
Stj. uppstig., n. trind, enkel 1. fågren.; bl. smalt jemnbr., 
trubb., med nedvikna kanter, de nedre kort skaft., de 
Öfre parv. sammanhäng.; blr ens. i topp. 1. öfre blad
veck.; fod. kantigt, till midt. n. regelb. 5-klufvet, med 
jemnbr. flik.; kr. stor, högblå, med 5 triangul. tänder 
mell. flik.; stånd.knapp. hopstående. — Äng., r., SO.
— 7, 8 . ....................................................................... G. Pneumonånthe L.

Stj. uppr., 4-kant., vanl. uppr. grenig; bl. bredt äggr.— 
äggr. lancettl., spets., oskaft.; blr små, ens., på korta 
skaft i topp- o. grenspets.; fod. hvasst 5-kant., med 
5 korta lancettl. syllika flik.; kr. högblå, säll. hvit, trattl., 
med 5-klufvet stjernl. bräm med 2-klufna mellantänder;
stånd. fria. —  Back., N. — 6, 7 . .................................G. nivålis L.

Stj. uppr., 4-kant., vanl. starkt gren.; bl. omv. äggr., 
skaft., — äggr. lancettl., oskaft.; blr skaft., i klasel. saml.
1 topp. o. bladveck.; fod. djupt del. i 2 stora, ovala, o.
2 smala flik.; kr. blå 1. rödviol., säll. hvit, 4-, säll. 5- 
flik., med trubb. flik. o. hårl. del. bikr.; stånd. fria. —
Betesmark. — 7, 8 . ........................................................G. Campestris  L.

Som föreg., men fod. del. i 5, säll. 4, n. likform., smala 
flik. o. kr. mindre, 5-, säll. 4-flik., med smalare flik.,
violett, säll. hvit. — Fugt. äng. — 7—9 . ................ G. Ämarélla L.
Stjelkbl. jemnbr. tungl., tru bb .....................................var. lingulata (C.A.Ag.)

Innehålla bittra, magstärkande och feberdrifvande beståndsdelar.

2. Erythraea L.C.Uicli. Blommor röda, sällan hvita.
Stj. flere, trubb. 4-kant., uppt. med uppr. grenar; bl. fa
sta, tungl.—jemnbr., trubb., rotbl. i rosett; blr i knipp. 
i topp. o. gren.; fod. n. af kronpip:s längd, med 2 skärm-
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bl. vid bas.; kronflik. trubb. — Hafsstränd., S. o. SY.
— 7, 8 . .......................................................................E. littorålis (Tum.)

Stj. ens., hvasst 4-kant., enkel 1. med talr. utstående 
gren.; bl. tunna, omv. äggr.—äggr. 1. äggr. afl., rotbl. 
mots.; blr små, ens. 1. talr. i klynnedel. knippe; fod. 
slutl. m. kort. än kronpip., utan skärmbi.; kronflik. 
stund, i spetsen tand. — Hafsstränd., åkr., S. — 7, 8. • • E. pulchélla (Sw.)

Små, täcka örter, med samma egenskaper som G en tia na e.

3. IVlenyånthes Tourn. Blommor blekröda.
Bl. 3—4 i knippe från en tjock ledad rotstock, småbi, 

omv. äggr.—afl., glatta; blr i klase från rotst.; fr. n. klot
rund. — Kärr, a. — 6 . ............................................... !¥l. trifoliåta L.

Bladen äro, liksom hos de föregående, bittra och användas såsom stärkande 
och fördelande läkemedel emot feber, magsjukdomar och skörbjugg samt kan äf- 
ven ersätta humla, dessutom af god verkan bland boskapsfodret. Rotstocken är 
användbar som nödbrödsämne.

Fam. 73. Primulåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, vani. 5-, sällan 4-, 
6-, 7- eller 10-taligt, eller enkelt, af kronlikt foder; ståndare vanli
gen fria, motsatta kronans flikar; stift 1, med helt märke; frukt 
vanligen fri inom hyllet, enrummig kapsel med frön fästade i midten.

1. Trientalis Kupp. Blommor hvita, stundom rödlätta.
Stj. nedt. bladlös, uppt. med 5—8 omv. äggr. 1. ovala— 
lancettl. bl. i rosett, o. derunder 1—3 små, omv. äggr. bl.; 
foderflik. syllika, kort. än den stjernl., vanl. 7-klufna kr.
— Skog., a. — 5, 6. ................................................... Tr. europåea L.
M. mindre, med små blr; vanl. enblommig................var. m in or M.Br.

2. Lysimachia Tourn. Blommor gula.
Stj. uppr., trubbkant.; bl. mots. 1. kransv., äggr. lancettl.— 

lancettl.; blr i vippa af små knippen i topp. o. Öfre 
bladveck.; kr. hjulform., 5-del.; stånd.-sträng. nedt. sam- 
manhäng. — Stränd., a. — 7, 8 . ............................... L. Vlllgåris L.

Stj. nedligg., gren., 4-kant,; bl. mots., hjertl. rundade, fint 
glandelprick.; blr stora, ens. i bladveck.; foderflik. hjertl.; 
kr. hjulform., 5-del., fint rödprick.; stånd. fria. — Fugt. 
st., r., SY. o. SO. — 7 . ............................................... L. Nummuiåria L.

Stj. uppr., tjock, trind; bl. mots., säll. kransv., halftom- 
fatt., lancettl., tätt finprick., de nedre mindre, smalt 
äggr., trubb.; blr små, i långskaft., täta klasar i blad veck.; 
kr. bägarl., vanl. 6-, stund. 5— 1 O-del., med uppr., 
jemnbr. flik.; stånd. n. fria. — Yatten, a. — 6 , 7. • • L. thyrsiflora L.

Af v u lg a r is erhålles gul färg.

3. Ånagållis Tourn. Blommor, röda, stundom blå.
Stj. slankig, 4-kant., med utbredda grenar; bl. mots., säll. 

kransv., äggr., under prick.; blr ens., långskaft, i blad-
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veck.; kr. hjulform., med 5 omv. äggr. flik., vanl. röd.,
säll. n. hvit. — Odl. st., hafsstränd. — 6, 7. • • • -A . arvénsis L.
Kr. b l å . ....................................................................... var. coeru lea  (Schreb.)

4. Såm0lus Tourn. Blommor små, hvita.
Stj. uppr., trind; bl. ngt tjocka, skiftev., rotbl. i rosett, 
spadl. 1. omv. äggr., skaft., glatta; blr n. klockl., i gles 
klase, med ledade, knäböjda skaft; kr. 5-del., med omv. 
äggr., stund, intryckta flik. o. mellanligg. tänd. — Hafs
stränd., r., S. — 7, 8 . ................................................S. Valeråndi L.

Bladen äro bittra, magstärkande, tjenliga mot skörbjugg.

5. Glåux Tourn. Blommor små, ljusröda, sällan hvita.
Liten, glatt, blågrön o. köttig; bl. mots., afl., trubb.; blr 

ens. i bladveck., n. oskaft., utan kr.; fod. 5-klufv., klockl.
— Hafsstränd., a. — 7, 8 . ............................................Gl. maritima L.

Salthaltig, användbar som sallat och eftersökt af boskapen.

6. PK mula L. Blommor gula eller röda, sällan hvita.
* Blr lutande; fod. 5-kantigt; kronpip uppt. vidgad.
Finlud.; bl. vingkant, skaft., äggr. afl., mot skaft, tvärt 

afsmaln., stund, med hjertl. bas, ojemnt nagg., skrynkl.; 
blr gula, välluktande, på hög stäng, från rotst.; foder 
uppblåst, med korta, triangul. flik.; kronbräm skålform., 
dubb. mindre än pip:s längd, med mörkgula fläckar i sval
get. — Äng., skogsbäck., r. — 5, 6 . ........................Pr. officinålis (L.)

** Blr vanl. uppräta; fod. n. trindt, cylindr.; kronpip jemn- 
tjock; glatta örter, med blomstängel från rotst.

a. Flock mångblom., blad undert., äfvensom blom
skaft o. fod., ofta hvitmjöliga.

Bl. köttiga, oskaft., omv. äggr., svagt nagg.; blr vällukt., 
ljusgula, stund, bruna 1. fläck.; fod. köttigt, klockl., åt
minstone 2 ggr kort. än kronpip.; kronbräm stort, med 
omv. hjertl. flik. — Odl., från Alperna. — 6—8. • • Pr. Auricula L.

Bl. tunna, skaft., omv. äggr.—tungl., nedlop. på skaft.; 
blr rödblå, säll. hvita, med gult svalg; fod. o. de omv. 
hjertl. kronflik. ungef. af kronpip:s längd. — Fugt. äng., 
hafsstränd., SY. o. Y. — 5, 6 . ....................................Pr. farindsa L.

b. Flock 1—5-blom.; blad, blomskaft o. foder bara.
Bl. tunna, långskaft., äggr. — ellipt., med tvärt afrund. bas;
blr rödblå, stund, lutande; fod:s längd o. kronflik. som
hos föreg. — Hafsstränd., r., N .— 7, 8 . ....................Pr. sibfrica Jacq.

Blommorna af o ffic in å lis användas som bröstthe, rotstocken har svag anis- 
lukt. A u ricu la  odlas i trädgårdar i olika färgvarieteter. Såsom krukväxt odlas 
den från China härstammande P r . ch inensis, starkt långhårig, med stora, långskaf- 
tade, hjertlika, flikiga o. veckade blad samt stora, rosenröda 1. hvita, ofta fyllda, 
blommor med hvitt 1. gult svalg.
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7. Ändrdsace Tourn. Blommor små, hvita 1. rödlätta.

Bl. talr., oskaft., lancettl., vani, glest tand.; blomflock 
mångblom., med olika långa skaft o. små, syll. svepebl.; 
fod. klockl., 5-kant.; kronbräm platt, med gult svalg o. 
afl., trubb. flik. — Sand. st., r. — 5, 6. ....................A. septentrionalis L.

Fam. 74. Pinguiculåceae (Lentibulårieae). Hyllet dubbelt, oregel
bundet, af 2-läppigt foder och 2-läppig krona med sporre; ståndare 
2, med enrummiga, fria eller slutligen sammanhängande, knappar; 
pistill 1, med 2-klufvet märke; frukt fri inom hyllet, enrummig 
kapsel med frön fästade i midten.

1. Pinguicula Tourn. Blommor violetta.
Bl. klibb., äggr. ellipt.—bredt tungl., nedtryckta; blr ens. 
på 1—4 glandelprick. 1. kort glandelhår. skaft från ro
setten; fod:s öfre läpp djupt 3-klufven; kr:sporren rak,
syllik, nedåt rigtad, af kris längd 1. kortare. — Fugt.
äng., betesmark, r. — 6, 7 . ....................................... P. vulgäris L.

Bl. klibb., vid bas. långhår., m. små, ellipt.; blomma ens., 
m. liten, på ens., spensligt, lång- o. glandelhår., vid 
blom. bojdt skaft; fod. som hos föreg.; kr. nedplattad, 
ljus, morkstrim., med rak, syllik, upp- 1. bakåtvänd sporre 
af kris längd. — Kärräng, bland mossa, r., N .— 7. • • P. villosa L.

Bladen begagnas för att läka sår och brännskador, äfvensom vid beredning 
af tätmjölk.

2. Utricularia L. Blommor gula.
* Bl. allsid. i spiral, dubb. — 3-dubb. pardel., med hår
fina, borstbräddade flikar.

Bl. biåsbärande; blr i 5— 10-blom. klase, med slutl. ned
böjda skaft, på ens., uppt. brun stängel; kr. mörkgul, 
med rödbrun, kägellik, frånstående sporre o. öfverläpp 
knappt högre än den nedres strim. hvalf; stånd.-knapp. 
slutl. hopklibb. — Vatten. — 7, 8 . ............................U. vulgaris L.

Lik föreg., men spädare, mer glesblad., med blåsor stund, 
på bladlösa gren.; klase fåblom., med slutl. utstående 
skaft; kr. blekgul, sporren tilltryckt, öfverläpp 2—3 
ggr högre än den nedres hvalf; stånd. fria. — Vatten, 
r .  —  7, 8 . ................................................................... U. neglécta Lehm.

** Bl. allsid. i spiral 1. n. 2-sid., klynnedel., med hårfina, 
nervlösa o. borstlösa flikar.

Späd; bl. mörka, glest sitt., j em te bladlösa grenar biåsbär.; 
blr små, i 3—4-blom. klasar, med slutl. utböjda skaft; 
kr. blekgul, morkstrim., med kort, pungl. sporre o. öf
verläpp af hvalfvets längd; stånd. fria. — Kärr, diken, 
r. — 7 . ....................................................................... U. minor L.
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* * *  Bl. 2-sid., klynnedel., med n. trådsmala, platta, enner
viga o. borstbrädd, flikar.

Bl. mörka, glest sitt., med glesa borst, jemte bladlösa 
grenar biåsbär., nerv. stund, otydl.; blr i 2—5-blom. 
klase, med slutl. utböjda skaft, på rödbrun stängel; kr. 
blekt brungul, mörkstrim., 1. n. brandgul, med kort o. 
bredt kägellik, trubb., frånstående sporre o. Öfverläpp n. 
dubb. högre än den nedres hvalf; stånd. fria. — Kärr, 
dik., r. — 7, 8 . ........................................................... U. ochroléuca R.Hrtm.

Bl. ljusgröna, tättsitt., rikt borstbrädd., styfva, utan blå- 
sor; dessa på bladlösa grenar; blr i 2—5-blom. klase, 
med slutl. n. uppr. skaft, på ens., grön stängel; kr. hög- 
gul, rödstrim., med brungul, lång, syllik, tilltryckt spor
re, Öfverläpp o. stånd, som hos löreg. — Kärr. —
7, 8 . ...............................................................................U. intermédia Hayne.

Greniga vattenväxter med egendomliga, saft- 1. slemfyllda blåsor, hvilka vid 
blomningen fyllas med luft och höja växten till vattenytan, hvarefter de åter intaga 
sin plats på bottnen.

Fam. 75. Plumbaginåceae. Hyllet dubbelt, regelbundet, 5-taligt, med 
hinnaktigt foder; ståndare 5, fria, motsatta kronflikarne; stift 5, 
med hela, trådlika märken; frukt fri inom hyllet, enrummig och 
enfröig, nötlik; blad i  rosett, blom m or sm å p å  bladlös stän gel.

1. Årméria W illi. Blommor ljusröda, sällan hvita.
Bl. halftrinda, i talr., tufvade rosetter, hvarje med en flere 
ggr längre, glatt stängel; blomhufvud ens., med hinnakt., 
spets, skärmfjäll, delvis uppt. omslidande stäng.; fod. vec- 
kadt, 5-tand., längs nerv. hårigt. — Torra st., SV. o.
S. — 6 - 8 . ....................................................................A. elongåta (Hoffm.)

Förekommer stundom i trädgårdar som prydnadsväxt.

Fam. 76. Plantaginåceae. Hyllet vanligen dubbelt, regelbundet, 4-taligt, 
sällan utan foder, med hinnaktig krona; ståndare 4, fria, lika långa, 
med långa, i knoppen dubbelvikna strängar; stift 1, med helt, tråd- 
likt märke; frukt fri inom hyllet, 2—4-rummig, 2—mångfröig kap
sel, öppnande sig med lock, eller enfröig nöt.

1. Plantago L. Blommor små, brunaktiga, gula, hvita 1. rödlätta.
* Blad i rosett; frukt 2-rummig.
Stg. trind, finstrim., gleshår., n. glatt; bl. långskaft., äggr., 
glestand. 1. bugtbrädd., vanl. glatta; ax långt, smalt, 
jemntjockt; kr. gulbrun, med mörkvioletta ståndarkn.; 
fr. mångfröig. — Odl. st., väg., stränd., a. — 7, 8. • Pl. major L.
Bl. tjocka, groftand.................................................... var. scop u loru m  Fr.
Bl. tunna, småhår., n. helbrädd.; ax kort.....................var. a g rés tis  Fr.
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Stg. trind, finstrim., hårig; bl. kort bredskaft., ovala— 
äggr., helbrädd.7 håriga; ax afl., tätt, slutl. utdraget; kr. 
hvit, rödlätt, med n. hvita ståndarkn. på ljusröda sträng.;
fr. 2—4-frÖig. — Äng. — 6, 7 . ......................................Pl. média L.

Stg. kant., fårad, glatt 1. hår.; bl. kortskaft., lancettl., gles
tand. 1. helbrädd., glatta 1. hår.; ax äggr. 1. n. klotr.; 
kr. ljusbrun, med gulhvita ståndarkn.; fr. 2-fröig. —
Torra st., a. —  5— 7 . ...................................................Pl. lanceolåta L.
Till alla delar hög- o. storväxt.....................................var. m a xim a  Hrtm.
Vid basen tätt o. långt hvitull.................................... var. dubia (L.)

Stg. trind, tilltryckt hår.; bl. köttiga, smalt jemnbr., ränn
form., glest tand. 1. helbrädd., glatta; ax smalt, jemn- 
tjockt; kr. rödlätt, med gula ståndarkn.; fr. 2—4-frÖig.
— Hafsstränd., a. — 6, 7............................................ Pl. maritima L.
Bl. n. lancettl., 5-nerv., glestand.................................var. d enta ta  (Roth)

**  Blad motsatta; frukt 4-rummig.
Stj. uppr., grenig, korthår.; bl. köttiga, smalt jemnbr., 

platta, helbrädd.; ax äggr.—afl., täta, i bladveck., närm. 
i qvastl. klase; kr. brunakt., med gula stånd.; fr. fler-
fröig. — Ballast, r., V. , från Eur. — 7, 8 . ................Pl. arenaria W. & K.

Närande foderväxter, bittra och hopdragande. Bladen af m a jo r  äro sårlä- 
kande och blodhämmande, af a ren a ria  salthaltiga, användbara till sallat och soda
beredning. FrÖen äro slembildande och användas i vatten mot Ögonsjukdomar 
och till styfning af finare tyger; ätas gerna af foglar.

2. Littorélla P.J.Berg. Blommor små, brunaktiga.
Bl. i rosett 1. knippe, syllika, n. trinda, spröda; han

blomma ens. på långt, uppr. skaft, med rörform. trattl. 
kr.; honblr parvisa, med 2—3 svepebl., oskaft., emellan 
bl., med flaskl., 3—4-tand. kr. o. framskjut., hår. märke; 
fr. nöt. — Stränd. i vatt., r. — 6—8 . .......................  L. lacustris L.

Mycket liten.

Fam. 77. Montiåceae (Portulacåceae) .  Hyllet dubbelt, af 2-deladt 
foder och snedt 5-flikig krona; ståndare 3, fria, motsatta kronans 
3 mindre flikar, sällan 5; stift 1, med 3 märken; frukt enrummig, 
3-väggig och 3-fröig kapsel med frön fästade i midten.

1. IVIÖntia Mich. Blommor små, hvita.
M. liten o. späd, uppr., 1. utdragen, simmande, enkel 1. klyn- 

nedel.; bl. köttiga, mots., smalt spad-1. tungl. —afl., trubb.; 
blr 1—3 i bladveck. o. topp., med slutl. nedböjda skaft; 
foderflik. breda, tvärhuggna; kr. ensid. klufven till bas.
— Fugt. st., vatt. — 6—8 . ........................................M. fontäna L.
Utdragen, simmande, blr endast i bladveck,................var. r iv u lä r is  (Gmel.)

Föres vanligen till fam. P or tu la cå cea e , tillsammans med slägtet P o r tu la ca , 
hvilket afviker genom fribladigt hylle, af 2 foder- och vanligen 5 kronblad, 6 —12 
ståndare, 4—6 märken, samt flerfröig kapsel, Öppnande sig med lock. Hit hör 
P. o lera cea  L., saftig, med köttiga, spadlika blad och små, gula, i toppen och blad
vecken gyttrade blommor, stundom odlad som prydnads- eller sallatsväxt, från 
mellersta Europa.
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4 Serien, Incompletae. Ofullständiga 1. kronlösa.
Blommor med ofullständigt hylle, bestående af en enkel, antingen kronlik, 

foderlik, fjällik eller hårlik kalk, eller alldeles utan hylle.

Fam. 78. Chenopodiåceae. Blommor en- eller tvåkönade, med sam- eller 
fribladig, 2—5-talig, foderlik eller hinnaktig kalk, stundom utan 
tydligt hy lie; ståndare vanligen fria, 1—5, motsatta kalkens flikar; 
stift 1—5, vanligen 2, fria eller sammanhängande; frukt enfröig, 
nötlik fröblåsa, vanligen fri inom kalken; herm aphrodita , d ik lin a  e l
ler p o lyga m a  ö rter  m ed va n lig en  sk iftev isa , hela eller  fliktandade blad, 
u ta n  stip ler ; blom m or små, va n ligen  g rön a k tiga , gy ttrad e i  kn ippen , a x  
eller klasar, eller  ensam m a i  bladvecken.

1. Åmarånthus Tourn. Blommor små, gröna.
Nedligg.—uppstig.; bl. långskaft., rutform. äggr., trubb., 
vanl. urnupna, helbrädd.—bugtbrädd.; blomgyttr. n. o- 
skaft. i bladveck. o. i toppen; skärm hvita, kort. än det 
3-tal., hvitt hinnkant, hyllet. — Forvild., r., från Eur.
— 7—9 . ...................................................................... A. Blitum L.

Flere utländska arter odlas som prydnadsväxter för sina mångfärgade blad 
och sina högröda blomsamlingar.

•

2. Ätriplex Tourn. Blommor små, grönaktiga.
* Polygama växter; fruktfodret af två fria, hinnakt. blad.
Hög, uppr.; bl. tunna, stund, röda, yngre mjöliga, hjertl. 
triangul., bugttand., 1. äggr. lancettl., helbrädd.; blr i 
glesa ax, bild. en rikblom. toppvippa; fruktfod.-bl. ellipt.
— Odl. st., stränd., förvild., r. — 7, 8 . ....................Ä. horténsis L .

** Monoika växter; fruktfodret örtart., djupt tvådeladt.
Nedligg. 1. uppr., med utbredda gren.; bl. nedt. spjutl.
1. pillikt triangul., med tvär bas o. utstående 1. nedåt 
rigt. basflik., bugttand., upp t. spjutl. lancettl.—lancettl., 
helbrädd.; blr vanl. i utdragna, bladlösa ax; fruktfod.- 
flik. från tvär bas triangul. 1. äggr. rutform., tand. 1.
helbrädd. — Stränd. — 7—9 . ....................................A. h aståt a L.
Bl. något köttiga, under hvitmjöliga.............................var. salina (Wallr.)
Bl. m. små.................................................................... var. microphylla Sael.
Uppr., grön; bl. mots., tunna, likform., föga tand.; ax
täta, bild. en rik toppvippa; fruktfod. föga större än fr. • var.microsperma W. &  K. 
Bl. tjockt köttiga, spröda; blomknipp. i bladveck. • • var. BabingtöniiCN ooås)
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Uppr. 1. nedligg., grenig; bl. med viggl. bas, spjutl. äggr. 
lancettl., med uppåt rigt. basflik., — lancettl. jemnbr., 
bugttand. 1. helbrädd.; blr i gren. ax; fruktfod.-flik. från 
afsmaln. bas äggr. triangul.—afl., med baständer 1. hel
brädd. — Odl. st., stränd., a. — 6—9 . .................... A. patula L.
Bl. utdragna, vanl. helbrädd., köttiga; ax glesa, böjda;
fr.-fod. trubb ................................................................ var. h olölep is Fenzl.
Bl. utdragna, vanl. groft bugttand.; ax korta, glesa; fr.-
fod. spets...................................................................... var. a n g u stifö lia (J  .TZ.Sm.)

Uppr., med uppböjda grenar; bl. smalt jemnbr.—lancettl., 
vanl. helbrädd.; blr i långa, uppt. täta ax; fruktfod. 
stora, bredt triangul., tand. — Hafsstränd. — 6—8. • • A. littorålis L.
Bl. bredare, fliktand.....................................................var. serr ä ta  (Huds.)

H o r te n s is , ursprungligen vild i mellersta Asien, användes såsom spenat.

3. Spinåcia Tourn. Blommor små, gröna.
Glatt, grenig; bl. n. ellipt. 1. spjut- 1. pillikt triangul.; 
blr i klasar i bladveck.; honkalk uppsväldt rörform., till- 
hårdn. omkr. fr., med 1. utan taggar; stift 4. — Odl.,
a., från Orient. —  6 , 7 . ....................................................... Sp. oleracea L.

Allmänt odlad köksväxt (spenat).

4. Béta Tourn. Blommor små, grönaktiga.
Hög, uppr., glatt, stund, mörkröd; bl. stora, glänsande, 
hjertl. äggr.—afl., med tjocka skaft, stjelkbl. små; blr i
långa glesa ax. — Odl., från As. — 7, 8 . ................B. vulgaris L.

Nedligg.; bl. äggr., n. rutform.—lancettl.; blr vanl. par- 
visa i bladveck. — Ballast, r., SV. — 7, 8. • • • • B. maritima L.

Af v u lg a r is odlas två varieteter för sina köttiga, saftiga rötter, neml. R ä p a  
D u m ., med röd rot (rödbeta), och C icla  L . , med hvit rot (hvitbeta 1. sockerbeta). 
Den förra är en vanlig köksväxt, den sednare odlas i mell. Eur. i stort för soc
kerberedning, hos oss som foderväxt. Dess tjocka, saftiga bladnerver utgöra så
som kokade en smaklig föda och en form med gul- och rödrandiga blad odlas 
som prydnadsväxt.

5. Chenopddium Tourn. Blommor små, vanl. grönaktiga.
* Kalken ofullständigt omslutande frukten.

a. Bl. triangul. 1. hjertl. äggr., med tvär, hjertl. 1. på 
skaft, föga nedlöp. bas.

Bl. tunna, bredt hjertl. äggr. 1. äggr., långspets., glest 
fliktand.; blr i vanl. bladlösa, utspärr. gren. klasar; frö 
ligg. på sidan, glanslöst. — Odl. st., r., SV. o. SO.
—  7, 8 . ...................................................................................... Ch. hybridum L.

Bl. tjocka, föga mjöliga, spjutl. triangul., med n. tvär, på 
skaft, litet nedlöp. bas, trubbtand.—n. helbrädd., längre 
än skaft.; blr i uppr. bladlösa ax, stund. bild. vippa; 
frö ligg., glanslöst. — Odl. st., väg. — 7, 8. • • • • Ch. urbicum L.

Bl. tunna, under glest mjöliga, spjutl. triangul., med tvär 
1. litet afsmaln. bas, bugtbrädd., de nedre kort. än skaft.; 
blr i tätt, gren., nedt. bladigt ax i toppen; stånd. 2—5;
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de flesta frön på kant, i toppblrna ligg., glänsande. —
Odl. st., väg. — 6—8 . .................................................Ch.

b. Bl. äggr. 1. afl., med afsmaln. bas; frö glänsande.
Bl. tjocka, gläns., rutform.—äggr., groft tand.—fliktand., 

säll. n. helbrädd.; blr ofta rödakt., i täta, bladiga, greniga 
ax i topp. o. bladveck.; stånd. 1—5; frön som hos fö- 
reg. — Odl. st., väg. — 7— 9 . ....................................Ch.

Bl. tjocka, äggr. afl., bredt. trubb., bugttand., under blå
akt. mjöliga; blr i korta, bladlösa ax i topp. o. blad
veck.; stånd. 1—5; frön vanl. ligg., gläns. — Gator, 
stränd. — 7—9 . ............................................................Ch.

** Kalken fullständ. omslutande frukten; frön liggande, 
glänsande.

Bl. tunna, äggr.—lancettl., trubbtand.—helbrädd., under 
vanl. mjöliga; blr i greniga ax, hvitmjöl. — Odl. st.,
a. — 7—9 .................................................................... Ch.
Stj. o. bl. utan mjöl; ax glesa, ntböjda.....................var.
Stj. o. bl. utan mjöl, bl. tätt hvasstand.; ax långa, sma
la, m. glesa....................................................................... var.

*** Kalken ej omslutande frukten; frön liggande, glänsande.
Bl. tunna, äggr.—afl. lancettl., vanl. trubb., helbrädd.; 
blr i glesa klasar i bladveck. o. topp.; stånd. vanl. 3.
— Odl. st., stränd. — 7—9 . ........................................Ch.
Bl. spetsiga....................................................................... var.

Flere C henopodiw n-arteY , såsom B o n u s  H en ricu s , u rb icu m  
användas som spenat.

6. Blitum L. Blommor små, gröna.

Bonus Henricus L.

rubrum L.

glaucum L.

album L.
v ir id e  (L.)

glom eru losu m
(Rchnb.)

polyspérmum L.
acu tifö liu m  (Sm.) 
och album , kunna

Bl. långskaft., spjntl. triangul., glestand.—helbrädd.; blom- 
knipp. i bladlösa toppax, de nedre i bladveck.; stånd, 
vanl. 1; fruktknipp. röda, smultroni. — Trädgård, r.,
V. — 6—8 . ................................................................... Bl. capitatum L.

Bl. vanl. kortskaft., triangul. 1. rutform. äggr.—lancettl., 
djupt hvasstand.; blomknipp. i blad veck., bild. utdragna 
blad. ax.; stånd. o. fr. som hos föreg. — Odl. st., r.,
SV. o. S. — 6—8 . ...............................................  • Bl. virgatum L.
Fruktknipp. n. saftlosa, gröna.....................................var. ch enop odiöid es (L.)

7. Suaéda Forsk. Blommor små, gröna.
Låg, blågrön 1. rödakt., vanl. grenig; bl. oskaft., smalt 
jemnbr.—n. trådsmala; blr 2—3 i bladveck., med små 
hinnakt. skärm, bild. glesa, blad. ax; märk. vanl. 3; 
kalkflik. köttiga, hinnkant., omslut, fr. — Hafsstränd., 
ballast, r., SV. o. S. — 7— 9 . ....................................S. maritima (L.)

8. Sålsola L. Blommor små, hvit- 1. rödaktiga.
Nedligg.—uppstig., grenig, vanl. korthår.; bl. med hinn

kant. bas, halftrinda, nedt. mots.; blr ens., säll. 2—3, i 
bladveck., med hinnkant., tornudd, skärm; kalkflik. smal-
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spets., vid fruktmogn. vingade. — Hafsstränd., r., S.
— 7, 8. ........................................................................S. Kåli L.

Salthaltig växt, hvilken vid förbränning lemnar soda.
9. Salicdrnia Tourn. Blommor m. små, insänkta i stammen, med gula ståndare.

Liten, blågron 1. brunakt., uppr., vanl. med mots. grenar; 
stjelkled. uppt. tjockare, slidbärande; blomkolf jemnbr., 
trind, slutl. 4-kant.; mellersta blomman ofvanom sido- 
blrna. — Hafsstränd., r., SY. o. Y. — 7, 8. • • • • S. herbacea L.

Lemnar, liksom föreg., vid förbränning soda.

Fam. 79. Polygonåceae. Blommor vanligen tvåkönade, med sam- eller 
Iribladig, 3—6-talig, kron- eller foderlik kalk; ståndare 3—9, fria, 
ensamma eller parvisa motsatta kalkens flikar; stift 2—3, fria eller 
sammanhängande; frukt plattad eller trekantig, enfröig nöt, fri inom 
den stundom tillväxande kalken; herm aphrodita , stundom  dioika  
eller p o lygam a , k n u tig t ledade örter  med skiftevisa , hela blad och stipel- 
s lid o r ; M omm or sm å, hvitaktiga, röda eller g rön a , van ligen  kn ippevisa  
i  qvast, k la sa r eller ax .

1. Polygonum L. Blommor röda eller hvita.
* Uppr., enkel, med ett toppax; stånd. vanl. 8; stift 3, 
fria; fr. 3-kant., innesluten i kalken.

Stj. hög, trind; bl. tunna, afl. äggr. med tvär 1. hjertl. 
bas, trubb., sträfbrädd., under grågröna; ax tätt o. tjockt; 
blr ljusröda; hvita ståndarkn. — Park, förvild., SY., från
Eur. — 6, 7 . ............................................................... P. Bistörta L.

Stj. kant.; bl. styfva, jemnbr.—lancettl. med afsmaln. bas, 
spets., med nedvikna kant., under grågröna; ax smalt, 
nedt. med knopplök.; blr hvita 1. rodlätta; rödbruna
ståndarkn., stund. 6. — Äng., a. — 6, 7.................... P. viviparum L.

** Uppr. 1. uppstig., stund, nedligg. 1. simmande, vanl. 
grenig; blr i ax; stånd. 5—6, säll. 8; stift 2—3, del
vis sammanhäng. 1. n. fria; fr. plattad 1. 3-kant., innesluten 
inom kalken.

a. Ax tjocka, täta; stånd. 5.
Stj, flytande 1. uppr.; bl. störa, skaft., afl.—lancettl. med 
hjertl. 1. afrund. bas; blr ljusröda; stift 2; fr. platt.—
Yatt. — 7, 8 . ......................................................P. amphfbium L.
Uppr.; bl. kortskaft, med afrund. bas, långspets.; stipel-
slid. långhår. — Akr., fukt. st., a . ............................var. te r r e s tr e  Reich.

b. Ax vanl. tjocka, täta; stånd. 6.
Uppr. 1. uppstig.; bl. äggr. lancettl.—lancettl., vanl. på 

midten brunfläck.; stipelslid. glatta 1. kort hårbrädd.; ax 
med sträft glandelprick. skaft; blr röd- 1. grönakt. hvita, 
glandelprick.; stift vid bas. sammanhäng., vanl. 2, med 
platt fr., säll. 3 med trekant, fr. — Odl. o. fugt. st., a.
— 7—9 . .......................................................................P. lapathifölium Ait.
Stjelkled. starkt uppsvällda; stipelslid. glatta; ax smalare. • var. nodösum (Pers.) 
Bl. smalt lancettl., under gråludna; stipelslid. kort hår
brädd. ........................................................................... var. incanum (Schr_i.)

11
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Uppstig.—uppr., stund, nedligg.; bl. lancettl., under ble
kare ; stipelslid. hår., långt hårbrädd.; ax med glatta, släta 
skaft; blr ljusröda 1. hvita, glatta; stift n. till midten 
sammanhäng., 2 med platt 1. 3 med 3-kant. fr. — Fugt. 
st., åkr. — 7—9 . ........................................................... P. Persicåria L.

c. Ax smala, glesa, vanl. lutande; stånd. 5—6, stund. 8. 
Uppstig.—nppr., spenslig; bl. m. tunna, med Örtsmak, 

smalt lancettl., icke vågiga; stipelslid. gleshår., långt hår
brädd.; blr röda, säll. hvita, glatta; stånd. 5—6; stift 
2—3, till 1. ofvan midt. sammanhäng.; fr. platt 1. 3-
kant., glänsande. — Fugt. st. — 7—9 . ....................P. mite Schrank.
Bl. n. jemnbr., ax uppr., blr o. fr. mindre.................var. s tr ic tu m  All.

Uppr.—uppstig., teml. styf; bl. teml. fasta, med skarp 
smak, äggr. lancettl.—lancettl., vågiga; stipelslid. vanl. 
glatta, kort borstbrädd.; blr rödlätta, stund, hvita, glan- 
delprick.; stånd. 6, stund. 8; stift 2—3, n. fria; fr. 
platt 1. 3-kant., glanslös. — Diken, kärr., a. — 7—9. • • P. Hydröpiper L.

*** Nedligg.—n. uppr., grenig; blr 1— 4  i bladveck.; 
stånd. vanl. 8, säll. 5; stift 3, fria; fr. 3-kant., innesluten 
inom kalken.

Bl. ovala 1. lancettl.—omv. äggr. 1. tungl., teml. fasta; 
stipelslid. hvitakt., gläns., flik.; blr hvita, rödlätta— 
mörkröda; fr. svartbrun, n. glanslös. — Odl. st., väg., 
stränd., a. — 5—1 0 .....................................................P. aviculåre L.

**** Slingrande; blr i 3—6-blom. kriipp. i bladveck., 
i topp. bild. glesblom. klasar; stånd. 8; stift 3, sam
manhäng.; fr. 3-kant., innesluten inom kalken.

Bl. hjertl. pillika, spets.; blr glatta, gröna 1. ljusröda, 
bredt hvitt vingkant.; fr. hvasst 3-kant., svart, glänsan
de. — Berg, back., stränd. — 7, 8 . ........................P. dumetorum L.

Lik föreg., men blr sträfva, gröna, icke vingkant.; fr. 
trubb. 3-kant., glanslös. — Odl. st., a. — 7—9. • • • P. Convolvulus L. 

***** Uppr., flerböjd, vanl. grenig; knipp. i qvast 1. klase 
i bladveck.; stånd. 8; stift 3, fria; fr. 3-kant., långt ut
skjutande ur kalken.

Stj. hög, slutl. rödakt.; bl. pillikt hjertl., spets., helbrädd.; 
blr hvita 1. rödlätta, i qvastl. knippen; fr. slät, svart, 
med hela kant. — Odl., från As. — 6, 7 . ................ P. Fagopyrum L.

Lik föreg., men blr mindre, grönakt. hvita, i lång, kla- 
sel. vippa; fr. rynkig, grå, med bugttand. kant. — Odl., 
från As. — 7 . ................................................................P. tatåricum L.

Rotstocken af B is to r ta  är bäsk och magstärkande, samt af v iv ip a ru m  ätbar. 
Frukterna af F a g o p y ru m  och ta ta ricu m  utgöra en närande föda (Bohvete). H y - 
d r o p ip er  uppgifves som användbar mot djursjukdomar.

2. Rumex L. Blommor små, gröna eller brunaktiga.
* Dioika örter med vanl. pil- eller spjutlika blad.
Stj. ens., uppr.; bl. äggr. lancettl.—äggr. med pillik bas; 
stipelslid. brunakt.; blomkrans, i korta, gren. klasar; inre 
fruktfod.-bl. rundadt njurl., grynbär., slutl. längre än fr., 
de yttre nedböjda. — Äng-, a. — 5— 7 . ....................R. Acetösa L.
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Stj. vani, flere tills., uppstig.—uppr., spensl.; bl. lancettl.— 
jemnbr., vanl. med spjutl. bas; stipelslid. hvita; blom
krans. i långa, smala klasar; inre fruktfod.-bl. äggr., 
grynlösa, kort. än fr., de yttre tilltryckta. — Torra st., 
a. — 6, 7 . ...................................................................R. Acetosélla L.

** Hermaphrodita 1. polygama örter med blad utan bas- 
flikar ; blomkransar i rikblommiga klasar.

a. De inre fruktfoderbladen n. lika breda som långa, 
grynlösa.

Bl. afl.—lancettl., ofta med hjertl. bas, vågiga; fruktfod.-
bl. rundadt hjertl.—njurl., helbrädd. — Odl. st., stränd.,
a. — 6—8 .................................................................... R. domésticus Hrtm.
Bl. stora, breda, vid basen hjertl.................................var. la tifo liu s Hrtm.

Bl. stora, bredt 1. triangul. hjertl., trubb.,—äggr. lan
cettl., spets., med hjertl. bas, ej vågiga; fruktfod.-bl.
bredt äggr., nedt. smånagg. — Stränd. — 7, 8. • • • R. Hippolåpathlim Fr.

b. De inre fruktfoderbl. n. lika breda som långa, 
grynbärande.

Bl. stora, hjertl. 1. äggr. aflånga—äggr. lancettl., ej vågiga; 
fruktfod.-bl. rundadt hjertl., småtand., endast ett gryn
bär. — Odl., från S. Eur. — 7, 8 . ............................R. Patiéntia L.

Bl. långa, lancettl., rotbl. ofta med tvär bas, vågiga o. 
krusiga, snart vissnade; fruktfod.-bl. rund. hjertl., vanl. 
helbrädd., ett med större gryn än de öfr. — Fugt. st.
— 7, 8 . ....................................................... ■ • • • • R. crispus L.

Bl. m. långa, lancettl., långspets., ej vågiga; fruktfod.-bl. 
triangul. med afrund. bas, smalt trubbspets., vanl. hel
brädd., alla grynbär. — Stränd., r. — 7, 8 . ................R. HydrolåpathumHuds.

c. De inre fruktfoderbladen m. längre än breda, hvass- 
tand., grynbärande.

Bl. stora, hjertl. äggr., trubb.,—äggr. lancettl., ej vågiga; 
fruktfod.-bl. smalt triangul. med tvär bas, vanl. ett med 
större gryn än de Öfr. — Fugt. st., r., S. — 7, 8. • • R. obtusifÖlius L.

Bl. långa, smalt lancettl.—n. jemnbr., vanl. vågiga o. kru
siga; fruktfod.-bl. äggr. lancettl. med långa borstl. tänd.,
alla grynbär. — Stränd., r., S. — 7—9 . ....................R. maritimus L.

Bladen och stjelkarne, isynnerhet af A ceto sa , A ce to se lla  och P a tien tia , äro 
sura på grund af deras oxalsyre halt. De användas äfven som spenat. Rötterna 
verka rensande.

3. Rhéum L. Blommor grön- eller hvitgula.
Bl. m. stora, hjertl. rundade, med åtskiljda basflik. o. of- 
van fårade, rundkant, skaft, ej vågiga; stipelslid. n. glatta; 
blr små, gröngula, i tät, månggrenig o. yfvig vippa; fr.
3-kant., bredt vingkant. — Odl., från As. — 6, 7. • • Rh. Rhapönticum L.

Lik föreg., men bl. vågbrädd. o. krusiga, med hopstående 
basflikar o. ofvan platta, hvasskant, skaft; stipelslid. kort 
dunhår.; blr gulhvita. — Odl., från O. As. — G, 7. • Rh. undulåtum L.

Odlas som matväxter för sina syrliga blad och stjelkar. Rotstocken af R h . 
p a lm a tu m , com pactu m  och undulåtum , alla från Asien, verkar rensande (Rhabarber). 
— Beslägtadt med P o lyg on a cea e är det i många arter som krukväxt odlade tropiska 
slägtet B eg ö n ia  L ., med sneda, ofta hjertlika blad, fria hinnaktiga stipler, diklina
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blommor med oregelbundet 4-taligt, kronlikt hylle, talrika ståndare och 3-väggigt, 
3-rummigt, mångfröigt fruktämne under kalken.

Fam. 80. Daphneåceae (Thymélaeae).  Blommor vanligen tvåkönade, 
med sambladig, 4-flikig, kronlik kalk; ståndare fria, af kalkflikar- 
nas antal, motsatta flikarna, eller dubbelt så många; stift 1, otyd
ligt, med nästan helt märke; frukt enrummig, enfröig stenfrukt, 
fri inom hyllet; van ligen  buskar m ed seg bark och helbräddade blad  
u ta n  stipler.

1. Dåphne L. Blommor röda.
Bl. smalt tungl.—lancettl.; blr på bar qvist, i längs gre
nen tättsitt., 2—5-blom. knippen; fr. röd. — Fugt. 
skogsäng. — 4, 5 . ....................................................... D. Mezereum L.

Mycket giftig, isynnerhet frukterna. Barken är biåsdragande och innehåller 
ett gult färgämne. Blommorna hafva en stark lukt.

Fam. 81. Elaeagnåceae. Blommor vanligen enkönade, med invändigt 
färgad, fri- eller sambladig, 2-, 4- eller 5-talig kalk; ståndare fria, 
af kalkflikarnas antal, skiftevisa med flikarna, eller dubbelt så mån
ga; stift 1, med helt märke; frukt enrummig, enfröig nöt, fri inom 
hyllet, slutligen omsluten af den köttiga kalken och dermed bil
dande falsk stenfrukt; träd eller buskar, tä tt beklädda m ed sm å s t je rn -  
lika  bru n a  eller silfverg län san d e f jä l l ;  blad helbräddade u ta n  stipler.

1. Hippdphae L. Blommor små, gulgröna.
Bl. jemnbr. lancettl., ofvan grå, under silfvergläns.; blr 

ens. 1. gyttrade vid bladskottets bas, hanblr med 2-blad., 
honblr med rörform., grundt 2-klufven kalk; fr. mörk
gul, slutl. rödakt. — Hafsstränd., Y . —  5 . ................H. rhamnöides L.

De syrliga, hopdragande frukterna ätas gerna af foglar. Planteras på flyg- 
sandsstränder för att binda sanden.

Fam. 82. Euphorbiåceae. Blommor enkönade, utan eller med sambla
dig, 3—5-flikig, foderlik kalk; ståndare 1—många, vanligen fria; 
stift 2—3, fria eller sammanhängande, stundom med 2-klufna mär
ken; frukt 2—3-rummig, 2—3-fröig kapsel, vid mognaden sönder
fallande i lika många delfrukter; blom m or i  flocklika  k n ip p en  eller  
k la sa r.

1. Euphorbia L. Blommor små, grön- eller gulaktiga.
* Svepekalkens glandellika flikar rundade, utan hornl. 

spetsar.
Stj. vanl. enkel, bl. om v. äggr.—spadl., stund, intryckta, 
ofvan midt. finsåg.; allmänna svepebl. 5, n. af bl:s form, 
med lika många klynnedel. knippestrålar o. gulakt., 
omv. äggr., småsåg. småsvepebl.; delfr. rund.; släta. —
Odl. st. — 7—9. . . . .  4............................................E. Helioscöpia L.
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Stj. tjock, grenig, tätbladig; bl. afl.—bredt jemnbr., trubb., 
helbrädd.; allm. svepebl. 5 i toppen, 4 på toppgren., 
äggr.—omv. äggr., helbrädd., med lika många klynne- 
del. knippestrål. o. gula småsvepebl.; delfr. rund., gry
niga. — Kärräng., r., S. —- 5, 6 . ................................E. palustris L.

** Svepekalkens glandellika flikar med hornl. spetsar, half- 
månform. 1. n. gaffellika.

Stj. grenig; bl. jemnbr. lancettl., uddspets., helbrädd.; 
allm. svepebl. i toppen vanl. 9, äggr. afl.—bredt lan
cettl., uddspets., med lika många klynnedel. knippestrål. 
o. gula njurl. småsvepebl., grenknipp. klynnedel. med 
njurl. småsvepebl.; delfr. lindr. hoptryckta, med längd
fåra, ojemna. — Torra, odl. st., r., M. o. SO. — 7, 8. • E. Ésula L.

Stj. enkel 1. gren.; bl. skaft., bredt omv. äggr.—rund., 
stund, i spets, intryckta, helbrädd.; allm. svepebl. i topp.
3, säll. 4 1. 5, äggr., oskaft., med hjertl. bas, knippe
strål. lika många, liksom blomgren, klynnedel., med grö
na, bredt äggr. småsvepebl.; delfr. 2-kölade med ving
kant., släta. — Odl. st., SY. o. S. — 7—9. • • • • £ .  PépllIS L.

Giftiga Örter, hvilkas mjölksaft användes till att bortfräta vårtor och reform; 
fröen verka rensande, men böra användas med stor försigtighet. Närstående är 
jRicinus com m unis L ., från Afrika, Syd Asien och Syd Europa, monoikt, grenigt 
träd eller ört med stora handdelade blad och greniga blomklasar; hanblr med 
5-del. hylle o. talr. i ett knippe sammanhäng. ståndare; honblr 3 tills., med 3-del. 
hylle; fr. 3-rum., 3-frÖig, taggig. Odlas stundom som prydnadsväxt, af froen 
pressas den kända ricinoljan.

2. Mercuriålis Tourn. Blommor små, gröna.
Stj. enkel, uppt. 4-kant., med 2 hvassare kant.; bl. mörk
gröna, äggr. lancettl., trubbsåg., sträfhår.; hanax långa, 
glesa o. smala; honblr 2—3, med gemensamt skaft i 
bladveck.; fr. hårig. — Löfskog., r.; SY. o. S. — 5. • • M. perénnis L.

Stj. grenig, trubbkant.; bl. ljusgröna, äggr. lancettl.—lan
cettl., glest trubbsåg., glatta, hårbrädd.; hanax små
gren.; honblr. 2—3, n. oskaft.; fr. styfhår. — Ballast,
SY. o. S. — 7—9 . ....................................................... M. ånnua L.

Illaluktande och giftiga.

Kam. 83. Callitrichåceae. Blommor enkönade, sällan tvåkönade, utan 
hylle; ståndare 1; stift 2; frukt 4-rummig, 4-fröig, slutligen 4 fria 
smånötter; späda, m onoika  eUer po lyga m a  v a tten v ä x ter  med mots. 
sm ala blad och små, van ligen  med 2  hvita  skärm fjä ll försedda, blom m or 
i  bladvecken .

1. Callstriche L .
* Bl. skaft. 1. med smalare bas, de Öfre flytande, tättsitt., 
n. i rosett; blr med 2 hvita skärm; ståndarsträng lång.

Bl. alla omv. äggr.—spadl., 3—5-nerv.; skärm qvarsitt., 
svagt böjda; fr. stor, vingkant., vid mogn. blekgul, med 
qvarsitt., nedböjda stift. — Yatt., r., SY. — 5—9. • • • C. stagnålis Scop.
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Bl. nedt. n. jemnbr., smala, ennerv., vani, i spets, intryckta, 
de Öfre vani, omv, äggr. 1. spadl., 3—5-nerv.; skärm som 
hos foreg., stund, lätt affal.; fr. hvasskant., slutl. svart- 
brun, med korta, nppr., affall. stift. —Vatt., a. — 5—9. •
Liten, krypande; alla bl. små, jemnbr.........................
Utspärradt grenig, med jemnbr., i spets, intryckta bl.;
affall. skärm; trubbkant. fr.............................................

Bl. som hos föreg.; skärm qvarsitt., starkt krökta; fr. 
trubbkant., slutl. gulbrun, med långa, uppr., slutl. utspärr.,
qvarsitt. stift. — Vatt. — 5—9 . ....................................

** Bl. oskaft., med bred bas halftomfatt., inga flytande 1. 
rosettl.; blr utan skärm; ståndarsträng kort.

Bl. n. jemnbr., tvärhuggna 1. urnupna, ennerv., mörk
gröna ; fr. stora, ty dl. korsvisa, vingkant., slutl. brungrå, 
med nedböjda, qvarsitt. stift. — Vatt., a. — 7—9.* •

C. vernålis Koch. 
var. m in im a (Hoppe)

var. d iv a rica ta  Sael.

C. polymorpha Lönnr.

C. autumnalis L.

Fam. 84. Ceratophyllåceae. Blommor enkönade, utan hylle; ståndare 
10—20, fria, nästan utan strängar; stift 1; frukt enrummig, enfröig 
nöt; m on oika  v a tten v ä x ter  m ed ledad stjelk , k ran svisa , tråd - l. h årfin a  
och klyn n edelade blad sam t blom m or ensam m a i  bladvecken in om  e tt  
8 — 12-delad t svepe.

1. Ceratophyllum L .
Mörkgrön; bl. i uppt. närm. kransar, 1—2 ggr klynne- 

del., med n. hårfina, styfva, tand. o. borstuddiga flik.; 
fr. o vingad, med 2 nedböjda taggar vid basen o. långt 
spröt, — Vatt., r. — 7—9 . ........................................C. demérsum L.

Fam. 85. Urticåceae. Blommor enkönade, stundom tvåkönade, med 
sambladig, ensidigt klufven eller 4—5-flikig, foderlik kalk; stån
dare 4—5, fria, motsatta kalkens flikar; märken 1—2; frukt enrum
mig, enfröig nöt, fri inom hyllet; va n lig en  strä fv a  eller  m ed b rä n n 
h år försedda v ä x ter  m ed m otsatta  blad; blr sm å, gy ttrad e.

1 .  U r t i c a  T o u r n .  B l o m m o r  s m å ,  g r ö n a .
Dioik; bl. hjertl. äggr.—äggr. lancettl., långspets., grof- 

såg., mörk- 1. grågröna; axgyttr. gren., längre än blad
skaft. — Odl. st., a. — 6—9 . ........................................... U. didica L.
Nästan utan brännhår.................................................var. In olosericea  Fr.
Glatt................................................................................var. g ld b ra  Hrtm.

Monoik; bl. bredt ovala 1. äggr., groft hvassåg., klar- 
grona; axgyttr. föga gren., kort. än bladskaft. — Odl. 
st., a. — 6—8 ...............................................................U. urens L.

Utgöra som torra ett godt boskapsfoder. Af d io ica  ätas de unga vårskotten 
som spenat och grönsoppa, och af stjelken erhålles ett slags fint garn.

2. Cannabis Tourn. Blommor små, gröna.
Hög; bl. djupt handdel. 1. fingr., med smalt lancettl., såg. 
flik.; hanblr i glesa, hängande, gren. ax, med 5-del. kalk;
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honblr parvisa i Öfre bladveck., med slidlik kalk. —
Odi., från Persien. — 7, 8 ............................................ C. sativa L.

Starkt luktande och giftig, användes i Orienten som berusnings- och bedöf- 
ningsmedel. Odlas hos oss för sina sega bastfibrer (hampa). Fröen innehålla hamp- 
olja samt användas för att göda fjäderfä och boskap.

3* HumulllS L. Blommor små, gulgröna.
Sträf af små krökta taggar; bl. 3—5-klufna, med hjertl. 
bas, breda inskärningar o. äggr., såg. flik., de öfversta 
stund, hela, äggr.; hanblr i långa, häng., gren. klasar, 
med 5-del. kalk; honblr i kottel. ax, med strutl. kalk.
— Odl. o. förvild., S., från Eur. — 7, 8 . ................H. Lupulus L.

Allmänt känd för sina starkt luktande fruktkottar (humle), hvilka innehålla 
ett bäskt, magstärkande ämne, oundgängligt för beredning al godt öl. De unga 
skotten kunna ätas som sparris och de sega stjelkarne äro mycket tjenliga till 
band och flätverk. — Närbeslägtad med U rtica ceae är fam. A r to c a r p å c e a e , mjölk
saftförande träd och buskar med vanl. skiftevisa blad och de tätt hoppackade fruk
terna ant. inneslutna inom den köttiga kalken, såsom hos Mullbärsträden, M o r u s  
n ig ra  L .  och M . alba  L . , ursprungligen hemma från China, den sednare lemnande 
föda åt silkesmasken, eller inom det saftiga, ihåliga blomfästet, såsom hos F ic u s - 
arterna, hvaribland F .  cä rica  L . , från Orienten, känd för sina välsmakande fikon, 
eller insänkta på det uppsvällda blomfästet, såsom hos Brödfruktträdet, A r to c ä r p u s  
in cisa  L ., Söderhafsinnevånarnes förnämsta föda. #

Fam. 86. Ulmåceae. Blommor tvåkönade, med sambladig, vanligen 5-, 
stundom 4—8-klufven, nästan kronlik kalk; ståndare fria, motsatta 
kalkens flikar och af samma antal; märken 2; frukt fri inom hyl
let, ursprungligen 2-rummig, slutligen enrummig, enfröig, platt, 
rundad vingfrukt; träd  m ed skiftevisa , sneda b lad ; blom m or p å  bar  
qvist i  h u fvu d lika  g y ttr in g a r .

1. UlmilS Tourn. Blommor små, brunaktiga.
Högväxt; bl. stora, snedt om v. äggr.—afl., tvärt smal
spets., dubbelsåg., sträfva, undert. i nervvinklarne hvitull.; 
blr kortskaft.; stånd. 5—6; fr. glatt, rundadt oval, med 
fröet litet nedanom midten. — Skogsäng., r. — 4, 5. • • U. montåna With.

Lägre, stund, busklik; bl. mindre, snedt äggr. afl., spets., 
dubbelsåg., föga sträfva; blr långskaft., hängande; stånd.
6—8; fr. mjukt hårbrädd., rundadt omv. äggr., med
fröet i midten. — Skog., r. — 5 . ............................... U. effusa Willd.

Allmänt odlade parkträd med hård ved, lämplig till åtskilliga redskap. Bla
den ätas gerna af boskapen, inre barken är hopdragande och användes mot hud
utslag och i garfverier.

Fam. 87. Castaneåceae (Cupuliferae). Blommor enkönade, i hängen 
eller små ax eller ensamma, utan eller med foder- eller fjällik kalk; 
ståndare 4—20, fria; stift 2—6, fria eller sammanhängande; frukt 
fast omsluten af kalken, ursprungligen 2— 6-rummig, slutligen en
rummig, enfröig nöt, helt och hållet eller med basen omsluten af
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tevisa blad, sen a re eller sam tid iga m ed blom m orna.

1. Quércus L. Blommor små, bruna eller röda.
Stort, gren. träd; bl. styfva, afl. omv. äggr., bugtflik., 
glatta; honblr 3—4 tills, på långt skaft, samtid, med 
bl. — Skog., äng., S. — 5 . ............................................Qu. Röbur L.

Ståtligt och i många hänseenden nyttigt träd. Veden mycket hård och fast, 
eftersökt till skeppsvirke; barken hopdragande, stärkande och feberdrifvande, all
mänt begagnad i garfverier; ollonen förtäras gerna af svin och bladen af boskap 
i allmänhet. Genom gallstekelns styng på bladen bildas de s. k. galläplena, hvilka 
användas vid bläcktillverkning, isynnerhet de som uppstå på Q u. in fe c tö r ia  från 
Mindre Asien. Af den i Medelhafstrakterna växande korkeken, Q u. su b er  L ., er- 
hålles den vanliga korken.

2. Cdrylus Tourn. Blommor små, bruna eller röda.
Hög buske; bl. snedt rundadt hjertl., tvärt smalspets., 
dubbelsåg.—inskurna; blr på bar qvist; fruktfod. fler- 
flik. — Skogsäng. — 4 . ................................................C. Avellana L.

Nötterna äro välsmakliga och oljehaltiga, barken hopdragande och feberdrif
vande, qvistarne böjliga och starka, lämpliga till åtskilliga ändamål. — Till samma 
familj höra den lummiga, vackra boken, F ä g u s  sy lvd tica  L . ,  med ovala, helbräd- 
dade, glänsande och mjukt hårbräddade blad, 4-kantiga, mjuktaggiga fruktfoder 
o. m. hård o. fast ved, allmän i mell. Europa, och kastanjeträdet, C astan ea  v esca  
G a er tn ., med stora, lancettlika, livasst sågtandade blad och 2—4 nötter inom ett 
hvasstaggigt fruktfoder, från södra Europa. Närbeslägtadt är det genom sin fasta, 
vackra ved och sina smakliga, oljehaltiga nötter i mellersta Europa mycket värde
rade valnötträdet, J u gla n s r ég ia  L . ,  med stora, parbladiga, starkt luktande blad, 
blommor nästan på bar qvist och nöten omgifven af ett grönt, saftigt hylle, som 
vid mognaden brister och faller af, hemma från vestra Asien. Odlas sällan i södra 
Finland, liksom den Nord Amerikanska J u glan s c in erea  L .
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Fam. 88. Betulåceae. Blommor enkönade, i hängen, utan eller med fjäl- 
lig kalk; ståndare 4—18, fria eller parvis sammanhängande; mär
ken 2; frukt ursprungligen 2-rummig, 2-fröig, slutligen 1-rummig, 
1-fröig, naken vingfrukt eller nöt; m onoika  träd  eller buskar med  
sk iftev isa  b la d s e n a r e  eller  sam tid iga med blom m orna.

1. Bétula Tourn. Blommor små, gröna.
Högt, hvitstammigt träd, med glatta, tätt vårtprick, års
skott; bl. styfva, triangul. 1. äggr., med tvär 1. n. hjertl., 
säll. rund. bas o. smal, utdrag, spets, hvasst dubbelsåg., 
glatta; frukthäng. tjockt cylindr., hängande’; fjäll med 
korta, utstående 1. tillbakaböjda sidoflik.; fr:s hinnkant 
2—3 ggr bred. än fröet. — Torra st., skog., berg, a.

5..................................................................................B. verrucosa Ehrh.
Årsskott glest vårtprick.; bl. äggr. rutform. 1. äggr., med
viggl. 1. rund. bas............................................................ var. v u lg a r is Spach.
Bl. inskurna, med breda, helbrädd. 1. groft fåtand., trubb-
spets. flik........................................................................ var. in cisa  M.Br.
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Bl. n. pardel., med hvassåg., långspets. flik.................var. dalecärlica L.
Bl. parvist inskurna 1. parklufna, med spets., helbrädd.
f l ik ................................................................................var. bircalénsis Mela.

Yanl. högt, hvitstam. träd, med yngre årsskott småhår., 
slutl. glatta; bl. vani, bredt 1. n. hjertl. äggr., kortspets., 
dubb. 1. ojemnt såg., yngre småludna, slutl. glatta 1. 
undert. i nervvinkl. håriga; frukthäng. som hos föreg., 
stund, uppr., med fjällens sidoflik. stund, framåtrigt.; fr.
vanl. som hos föreg. — Fugt. st., skog., a. — 5. • • B. glutinosa Trautv.
Bl. små, rundadt äggr., spets........................................ var. microphylla Hrtm.
Bl. rutform., med smalt viggl. bas, dubb. såg. . . . .  var. rliombifölia Reg. 
Lågväxt träd; bl. bredt—rund. äggr., kortspets., med 
rund. 1. viggl. bas, dubb. såg.; fr:s hinnkant knappt dubb.
bred. än fröet. • • ................................ ....................... var. carpätica W. &K.
Lågt träd 1. hög buske, med brun stam, småludna qvi- 
star, bl. o. hängen; bl. bredt 1. n. hjertl. äggr.—rut
form. äggr., kortspets.................................................... var. pubéscens Ehrh.
Lågt, krokigt o. utspärr. grenigt träd, med brun gläns, 
bark; bl. kortskaft., bredt 1. hjertl. äggr. 1. n. runda—rut
form. äggr., kortspets. 1. trubb., groft o. bredt tand., 
styfva o. nätådr.; fruktfjällets flik. n. lika långa; fr:s hinn
kant ungef. af fröets bredd. — Höga, blåsiga berg, N. • var. tortuosa (Ledeb.) 

Hög, svartgren. buske; bl. små, läderart., kortskaft., rund.
1. hjertl. äggr., kortspets., ojemnt såg., under svagt nät
ådr., vanl. glatta; frukthängen ovalt afl., uppr.; fjällens 
flik. n. likform., framåt rigt.; fr:s hinnkant ungef. af frö
ets bredd, ej smalare. — Mossar, skog, i bergstrakt.,
N. o. O. — 6 . ...........................................................B. intermédia Thom.

Låg, svartgren., ofta nedligg. buske; bl. m. små, läderart., 
kort- 1. oskaft., n. cirkelrunda—bredt viggl., i spets, rund., 
trubbtand., under starkt nätådr., glatta o. gläns.; frukt
hängen som hos föreg., med fjällens sidoflik. stund, ut
stående ; fr:s hinnkant smalare än fröet. — Mossar; N.,
a. — 5, 6 . ...................................................................B. nåna L.
Högre buske, med tjocka, knöliga grenar; bl. större,
ofta bredare än långa; fr:s hinnkant n. af fröets bredd. • • var. alpéstris (Fr.)

De trädartade lemna godt virke och bränsle, af den hvita, sega, yttre bar
ken (näfver) tillverkas åtskilliga förnödenheter, täckas tak och pressas s. k. ryssolja, 
använd vid beredning af juft eller ryssläder. Bladen ätas af boskapen och lemna 
gul eller grön färg. Den om våren ymniga saften, björklake, är söt.

2. Älnus Tourn. Blommor små, gulbruna eller röda.
Högt träd, med svartbrun bark o. glatta, klibb. skott o. 
knopp.; bl. bredt omv. äggr.—rundade, i spets. vanl. in
tryckta, dubb. såg., mörkgröna, glatta, yngre klibb., un
der gröna, i nerv vinklarna ulliga, bladskaft glatta, säll.
gleshår. — Fugt. st., stränd., a. — 4 . ........................A. g lutinösa (L.)
Bl. afl. äggr.—omv. äggr., olikform. parklufna—inskur
na, med trubb., groft trubbtand. flik.............................var. incisa Willd.
Bl. omv. äggr., bugtflik., med breda rundade flik.- • • var. quercifölia Willd. 

Vanl. lägre träd, med brun bark, håriga skott o. glatta 
knopp.; bl. bredt omv. äggr.—rundade, i spets, tvära 1.



170 88. BETULACEAE. —  89. SALICACEAE.

rund., dubb. 1. ojemnt såg., mörkgröna, glatta, under 
, gröna, i nervvinkl. yanl. ulliga o. längs nerv., stund, 
äfven emellan nerv., håriga, bladskaft bruna, yanl. hå
riga. — Fugt. st., r. — 4, 5 . ....................................A. pubéscens Tausch.

Lägre träd 1. hög buske, med ljusgrå bark o. håriga skott 
o. knopp., bl. äggr.—ovala, vanl. spets. o. groft dubb. 
såg., glatta 1. tilltryckt håriga, under blågröna, yanl. grå
ludna. — Fugt., ofruktbara st., a. — 3, 4 . ................ A. incåna (L.)
Bl. äggr.—ovala, spets., hvasst dubb. såg., under blågröna,
glatta, med håriga nerver..................................... var. gläuca Ait.
Bl. vanl. större o. tunnare, bredt äggr. 1. rundade—ovala, 
i spets. rund. 1. spets., dubb., 1. mot spets. n. likform. 
såg., under grågröna, tätt o. mjukt korthår. — Isyn
nerhet i N., a . ....................................................... . • • var. hirsuta (Turcz.)
Lik föreg. var., men bl. under endast nervhår.- • • • var. sibirica  (Fisch.) 
Bl. öfverallt tätt hvitt silkesludna, under grofnerv. • • var. argentata Norrl. 
Bl. elliptiska, lifligt gröna, under glatta 1. småhår., grö
na. — r., V . ................................................................var. virescens Whlnb.
Bl. ovala, spets., parvist inskurna 1. klufna, under små
hår., med spets., helbrädd. 1. på yttre sid. såg. flik. • • var. acuminata Reg. 
Bl. äggr. 1. ovala, spets., som hos föreg. var., men med
på båda sidor sågade f l ik . ............................................var. pinnatifida Ledeb.
Bl. smalt omv. äggr.—afl., under småhår., djupt pardel., 
med utåtböjda, smala, hvassåg. 1. n. parklufna flik. —
r., O................................................................................ var. bipinnatifida M.Br.
Bl. tätt hvitt silkesludna, parklufna 1. del., med smala,
helbrädd. 1. n. helbrädd., spets. flik .............................var.pinnatipartitaNorrl.

Alved lemnar godt bränsle och kan användas till snickerivirke, men är skör; 
eger stor varaktighet i vatten. Af barken erhålles brun och svart färg, samt garf- 
ämne. Pubescens betraktas af flere som hybrid emellan glutinosa och incana, hvilket 
dock ej kan vara fallet, då den på vidsträckta områden, såsom t. ex. vid Jenisej 
i Sibirien, förekommer helt allena och de två andra arterna fullkomligt saknas.

Fam. 89. Salicåceae. Blommor enkönade, i hängen, med ofullständigt 
hylle af fjäll; ståndare 2—12, fria; märken 2; frukt enrummig, två- 
väggig, flerfröig kapsel; frön fjunbärande; dioika träd  eller buskar  
med skiftevisa , hela  blad, sen a re  eller  sam tidiga med blom m orna .

1. Pdpulus Tourn. Blommor gröna, grå 1. rödaktiga.
* Unga knoppar o. skott håriga; hängefjäll ludna, hår- 
bräddade; stånd. 8.

Grenar utstående, med glatta ijolårsknoppar; bl. rundade 
—rund. äggr., kortspets., stund, utdrag, hjertl., bugttand., 
vanl. glatta, med långa, från sidorna plattade skaft, yn
gre tunna o. brunakt., på rottelning, hjertl., håriga; hängen 
slaka, gråakt., med flik. fjäll; märken 2-klufna. — Skog.,
äng., a.— 4, 5 . ............................................................P. trémula L.
Bl. hvitludna................................................................var. v illo sa  (Lang)

Grenar n. uppr., med gråludna knopp.; bl. runda, spets., 
vinkl. trubbtand., yngre hvitfiltade, äldre ofvan glatta,
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mörkgröna, under gråludna, på rotteln. hjertl. äggr., 
hela, hvitfilt.; hängefjäll, flik.; märken 4-del. — Odl.,
från Eur. — 4, 5 . .......................................................

Gren. utstående, med hvitludna knopp.; bl. rund. äggr. 
—oregelbund. triangul., vinkl. trubbtand., yngre hvitfilt., 
äldre ofvan gläns., mörkgröna, under snöhvitt ludna, lång
skaft., på rotteln. hjertl., 3—5-fiik., hvitfilt.; hängefj. 
tand.; märken 2-flik. — Odl., från Eur. — 4, 5. • •

P. canéscens Sm.

P. alba L.

**  Knoppar o. unga skott glatta 1. svagt håriga, klibb.; 
hängefjäll smalflik., glatta 1. glest hårbrädd.; stånd. 12 
1. flere; grenar utstående.

Skott trinda, glatta; bl. rund. triangul., långspets., med 
tvär bas, trubbsåg., glatta, skaft hoptryckta; hängefjäll 
glatta. — Odl., från Eur. o. As. — 4, 5 . ............... P. nigra L.

Skott trinda, glatta; bl. äggr., långspets., med rund. 1. 
viggl. bas, fint trubbsåg., under bleka, starkt vällukt., 
yngre klibb., skaft n. trinda; hängefj. hårbrädd. — Odl., 
från N. Amer. — 5 . ...................................................P. balsamifera L.

Skott kant., glatta; bl. äggr. triangul., kortspets., med 
tvär bas, trubbsåg., glatta, skaft hoptryckta; hängefjäll 
glatta. — Odl., från N. Amer. — 4, 5.........................P. monilifera Ait.

Skott vingkant., håriga; bl. afl. äggr.—smalt ovala, spets., 
trubbsåg., under hvitgrå, nätådr., yngre klibb., skaft 
trinda; hängefjäll hårbrädd. — Odl., från N. Amer.—
4, 5 . ............................................................................... P. angulata Ait.

Skott trinda, håriga; bl. bredt hjertl., kortspets., trubb
såg., hårbrädd., under hvitakt., nätådr., yngre klibb., skaft 
trinda; hängefjäll hårbrädd. — Odl., från N. Amer.
— 4, 5 . ....................................................................... P. candicans Ait.

Aspveden är los och seg och användes till tändstickor. Popplarna odlas 
allmänt som parkträd. Af de klibbiga knopparna beredes sårläkande poppelbalsam.

2. Salix Tourn. Blommor gröna eller gula, säll. rödaktiga.
* Träd 1. höga buskar med glatta 1. silkeshår., vanl. 

långa, smala o. spets., finsåg. bl., samtidiga med 1. tidi
gare än blommorna; hängen med blad. skaft o. enfär
gade, grön- 1. gulakt. fjäll; hanblr vid hängets bas ti
digare; kalkfjäll 2; fr. glatt, med kort stift, d. v. s. ej 
längre än märkena.

a. Stipler små, snart affallande; hängefjäll snart affal
lande; frukt kort- 1. n. oskaft.

Bl. vid blomn. fullt utveckl., med vid bladbas, glandel- 
bär. skaft, äggr. lancettl.—omv. äggr., smalspets., glatta, 
glänsande, under bleka, yngre klibb., vällukt.; stånd. vanl.
5; fr. kortskaft., med m. kort stift. — Skogsäng., a. —
5, 6 . ..............................................................................S. pentåndra L.

Bl. lancettl., snedspets., glatta, under isgrå, yngre silkes
hår.; stånd. 2, blekgula; hängen slaka, glesa; fr. kort
skaft., kägellik, med kort stift. — Odl., från As. o. Eur.
—  5...............................................................................S. fragilis L.
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El. lancettl., knappt snedspets., silfvergläns., silkeshår., 
slutl. ofvan glatta; stånd. 2, höggula; hängen n. uppr.; 
fr. n. oskaft., kort, äggr., n. ntan stift. •— Odl., från
As. o. Eur. — 5 . ........................................................S. alba L.
Grenar späda, glänsande, gulbruna.............................var. vitellm a (L.)

b. Stipler stora, varaktiga; hängefjäll qvarsittande; 
fr. teml. långskaft.

Bl. lancettl.—afl., glatta, gläns,, under vanl. blekgrå; 
stånd. 3.; hängen talr., smala, uppi\; fr. kort, äggr., n. 
utan stift. — Elfstränd. o. fugt. st., r., N. — 5, 6. • • $. triåndra L.
** Höga buskar 1. träd med långa vidjelika grenar o. 

glatta 1. silkeshår., långa, smala o. spets., finsåg. 1. hel
brädd. bl., senare än blommorna; hängen kort- 1. oskaft., 
med 1. utan bl., hängefjäll svartbruna 1. svarta, qvarsitt.; 
hanblr i Längets spets tidigare; kalkfjäll 1; fr. glatt 1. 
hvitlud., kort- 1. oskaft.

a. Stånd. 1, röd, slutl. brun; fr. med qvarsitt. mär
ken, n. utan stift.

Buske med röda, glatta grenar; bl. lancettl. 1. tungl. 
jemnbr., spets., finsåg., glatta, under blågröna; stipl. 
omärkl.; hängen m. smala, oskaft., slutl. med korta, blad. 
skaft; fr. kort, rund. äggform., hvitlud. — Odl., från 
Eur. — 5 . ................................................................... S. purpurea L.

b. Stånd. 2, gula; fr. med slutl. affall. långt stift o. 
märken.

Buske 1. träd med gläns., rödbruna 1. daggblå gren.; bl. 
n. jemnbr. lancettl., långspets., finsåg., glatta, under 
gröna; stipl. stora, n. lancettl., sågade; hängen tjocka, 
starkt hår., oskaft.; fr. äggform. kägellik, grön, glatt. —
Sandstränd., r., SO., odl. — 4, 5 . ........................... S. acutiföSia Willd.

Buske 1. träd med gula 1. gröna, glatta 1. småludna qvist.; 
bl. lancettl. jemnbr., långspets., helbrädd., med nedvikna 
kant., under silfvergläns., silkeshår.; stipl. smalt jemnbr.; 
häng. smala, kort-, slutl. fåbladigt skaft.; fr. kägell., lång
spets., hvitlud. — Odl., från Eur. — 4, 5 . ................S. viminalis L.
*** Buskar med korta, tjocka, knotiga o. håriga qvi- 
star samt på båda sidor grå- 1. hvitludna, säll. n. glatta, 
jemförelsevis breda o. korta, ovala—lancettl., vanl. hel
brädd. bl., samtid, med blommorna 1. senare; hängefjäll 
brunspets., hvitludna; fr. oskaft., hvitull., med slutl. 
affall. stift o. märken.

Qvist. hvitull.; bl. ovala 1. lancettl.—smalt omv. äggr., 
n. trubb., med platta kanter; häng. samtid, med bl. 1. 
senare, smala, med långa, blad. skaft o. trubb., gulbruna 
fjäll; stånd, rödgula; fr. trubb., stift kort. — Våta st.,
N .  —  5 ,  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... S. gläuca L .

Qvist. svartbruna, småludna; bl. lancettl.—ovala., spets., 
med nedvikna kant., mörkgröna, under tjockt gläns, 
hvitludna o. ojemna; hängen på bar qvist, tjocka, o- 
skaft. o. bladlösa, med spets., bruna fjäll; stånd, gula; 
fr. spets., stift långt. — Kärr, a. — 5, 6 . ................ S. Lappönum L.
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**** Högre buskar, stund, träd, med skrynkl. ojemna 1. 
slutl. släta, under gråludna, vanl. breda, kortspets., såg.
1. tand. bl., senare än blommorna; stipler stora, njurl.; 
hängen oskaft., bladlösa, 1. kortskaft., fåblad., med mörk- 
spets., silkeshår, fjäll; fr. långskaft., kägellik, vanl. hvit- 
lud., med qvarsitt. märken, utan 1. med kort stift.

Träd 1. buske med glatta, gröngula qvistar o. glatta knopp.; 
bl. omv. äggr.—afl., vågbrädd., ofvan glatta, mörkgröna, 
slutl. släta; hängen oskaft., tjocka, äggr., med svartbruna 
fjäll; hanblr vid hängets spets tidigare; fruktskaft vanl. 
ungef. af fjällets längd; märken teml. långa, stift un- 
gef. lika långa 1. kortare. — Skogsäng., a. — 4, 5. • • 

Buske med vidjel., uppr., gråludna qvist. o. ludna knopp.; 
bl. omv. äggr.—lancettl., n. rakspets., ofvan småludna; 
hängen oskaft., stora, cylindr., med svartbruna fjäll; 
hanblr i hängets spets 1. midt tidigare; fr. stund, små- 
hår., med skaft vanl. längre än fj.; märken korta, stift 
ungef. lika långa 1. kortare. — Fugt. st., a. — 4, 5. • • 

Buske med smala, rödakt., utspärr., glatta qvist. o. glatta 
knopp.; bl. små, omv. äggr., snedspets., ofvan småludna; 
hängen kortskaft., små, smala, med ljusbruna fjäll; han
blr vid hängets bas tidigare; fr. stund, småhår., med 
skaft vanl. längre än fj.; märken m. korta o. tjocka, u- 
tan 1. med kortare stift. — Fugt. st., a. — 4, 5. • • •

***** Låga, ofta nedligg., buskar med små, släta, glatta 
1. under, stund, på båda sid., ludna 1. silkeshår., vanl. 
helbrädd, bl., samtid, med 1. senare än blommorna; stip
ler små 1. inga; hängen, åtminst. slutl., med korta 1. 
långa, blad. skaft, med mörkspets, fjäll; hanblr vid hän
gets bas tidigare; fr. långskaft., silkeslud. 1. glatt, med 
qvarsitt. märken, utan 1. n. utan stift.

a. Blad senare än blommorna; hängen kort- 1. o- 
skaftade.

Grenar korta o. utspärr., jemte knopp. vanl. glatta; bl. 
ovala—omv. äggr., snedspets., stund, glesnagg., vanl. 
glatta, under isgrå, yngre hår., skrynkl. o. tunna; hän
gen smala, med korta, blad. skaft o. ljusbruna fjäll; fr, 
smalt kägellik, vanl. glest silkeshår.—glatt. — Fugt.
skogsäng. — 5, 6 . .......................................................
Högre, med gråludna grenar; större, gråludna bl.; tät
hår. fr. — N . ...............................................................

Grenar nedligg. 1. uppstig., glatta 1. småludna; bl. ovala 
1. afl.—jemnbr., vanl. helbrädd., med tillbakaböjda kant. 
o. spets, glatta 1. under 1. på båda sid. silkes- 1. hvit- 
ludna; hängen korta o. tjocka, oskaft., slutl. med kort, 
fåblad. skaft; stånd, gula; fr. afl., silkeslud. 1. glatt, med 
gulgröna märken. — Kärrtrakt., stränd. — 4, 5. • • • 
Bl. tjocka, under 1. på båda sidor tjockt hvitludna. • • 

Gren. uppr., vidjel., glatta 1. småludna; bl. jemnbr. lan
cettl., med platta, helbrädd, kant., under silkeslud., slutl.

S. cåprea L. 

S. cinérea L. 

S. aurita L.

S. vågans Andrs. 

var. cin erd scen s Whlnb.

3. répens L.
var. a ren a ria  (L.)



174 89. SALICACEAE.

glatta; häng. små, klotrunda, n. oskaft.; stånd, rödgula;
fr. hvitluden, med röda märken. — Fugt. st. — 4, 5. • S. rosmarinifolia L.

b. Blad samtidiga med blommorna; hängen på långa, 
blad. skaft.

Gren. uppr., glatta; bl. ellipt.—afl., vanl. med hjertl. bas
0. trubb., helbrädd., med föga nedböjda kanter, glatta, 
stund, rödakt., under blåakt.; hängen glesa, med gulakt., 
vanl. glatta fjäll; fr. n. cylindr., glatt, röd 1. blågrön.
— Kärr. -— 6 . ........................................................... S. myrtillöides L.

****** Högre, stund, låga, buskar med släta, glatta 1. stund, 
småludna, teml. breda, kortspets. o. sågade bl., samtid, 
med 1. senare än blommorna; hängen oskaft. 1. med 
korta 1. långa, blad. skaft, med mörkspets., silkeshår, fjäll; 
fr. långskaft., med qvarsitt. märken o. långt stift.

Hög, trädl., 1. låg buske med utstående, svartbruna gren.; 
bl. afl.—omv. äggr., kortspets., vågigt sågade, småhår.
1. glatta med åtminst. medelnerv. på den nätådr., blek- 
grona o. hvitprick. undersid, hårig, vid torkning svart
nande; stipl. teml. stora, halft hjertl.; häng. oskaft., blad
lösa 1. med blad. skaft, tidigare 1. samtid, med bl.; han- 
blr vid hängets bas tidigare; fr. glatt 1. hårig, utdrag, 
kägellik, med skaft af det smala, mörkbruna fjällets längd
o. stift dubb. längre än märk. — Skogsäng., a. — 5, 6.* • S. nigricans Sm.
Lågt träd 1. hög buske med vanl. ludna bl.; hängen
samtid., med tydl., storblad. skaft. — N . ....................var. boreä lis Fr.

Lik föreg., med glatta, gläns, rödbruna grenar; bl. lan- 
cettl.—ovala, glessåg., glatta, gläns, gröna, under blekt 
blågröna utan prickar, ej svartnande; stipl. inga 1. m. 
små, afl.; häng. oskaft., med få små bl., tidig, än bl.; 
hanblr vanl. i hängets spets tidigare; fr. n. glatt 1. hå
rig, äggform. kägellik, med skaft kort. än det breda, 
mörkbruna fjället o. stift litet längre än märk. — Fugt.
äng., stränd., a. — 5, 6 . ............................................S. phylicaefdlia L.
Högväxt, med ovala bl., n. bladlösa häng. o. glatt fr.
— N . ........................................................................... var. m a ja lis  (Whlnb.)

Lägre buske, stund. n. krypande, med gråludna 1. glatta,
svartakt. grenar; bl. ovala, stund, med n. hjertl. bas, 1. 
lancettl., kort rakspets., finsåg., glatta, under blekt blå- 
gröna, tätt nätådr., ej svartnande; stipl. vanl. stora, halft 
hjertl.; häng. på korta 1. långa, blad. skaft, samtid, 
med bl.; hanblr än vid basen än i spets, tidigare; fr. 
glatt, grön 1. röd, smalt kägellik, långspets., med skaft 
vanl. längre än fj. o. stift ungef. af märkenas längd; 
fjäll litet, spadl., gulbrunt o. långt hvithår. — Kärrtrakt.,
N. — 5, 6 . .................................................................. S. hastata L.

Pil- och videarternas bark innehåller ett bittert, stärkande och feberdrifvande 
ämne, och kan användas som Chinabark. De sega qvistarne af flere arter använ
das till flätning af korgar, andra åter planteras längs åstränder för att samman
hålla den lösa jorden och förhindra den att rasa ned.
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Fam. 90. Myricåceae. Blommor enkönade, i hängen, utan eller med 
2—4-bladig, fjällig kalk; ståndare 4—8, vid basen sammanhän
gande; stift 1, med 2 trådlika märken; frukt enrummig, enfröig 
nöt, omsluten af de köttigt uppsvällda kalkfjällen till en falsk 
stenfrukt; dioika  lu sk a r  med sm ala, h arzprick iga  och sta rk t luktande, 
sk iftev isa  blad, sen a re  ä n  blom m orna .

1. Myrica L. Blommor små, gul- eller brunaktiga.
Låg buske med svartbruna, glatta gren.; bl. viggl. lan- 

cettl., kortspets., mot spets, småsåg., under småhår.; 
häng. n. uppr.; fr. gulakt., i kottel. hängen. — Kärr, 
stränd. —  4—6 . ........................................................... JVS. Gale L.

Användes fordom vid ölberedning i stället för humle.



9 1 .  ALISMACEAE.

II. Monocotyledöneae. Etthjertbladsväxter.

Frögömmeväxter med ett ensamt eller två skiftevisa hjertblad, birötter och vanli
gen enkel stam, enkeltnerviga, hielbraddade blad och 3-taliga blomdelar.

Fam. 91. Alismåceae. Blommor en- eller tvåkönade; byllet regelbundet, 
fribladigt, 6-taligt, kronlikt eller med de tre yttre bladen foderlika; 
ståndare 6, 9 eller talrika, fria, motsatta kalkbladen eller i flere 
kransar; frukt inom hyllet, af talrika, enfröiga, nötlika, eller fler- 
fröiga, kapsellika, karpeller; h erm aphrodita  eller m onoiha  v a tten v ä x ter .

1. B utom US Tourn. Blommor rödhvita.
Bl. från en tjock rotstock styft uppr., nedt. trekant., 2- 

sid. omslidande den höga, trinda blomstäng.; blomflock 
med 3-blad., binnakt. svepe; yttre kalkbl. utvänd. på 
midt. grönbruna; fr. mångfröiga. — Aar, dammar. —
7, 8 . .......................................................................... B. umbellåtus L.

Botstocken utgör ett godt näringsämne, bladen kunna användas till flätverk.

2. Aifsma Dill. Blommor rodlätta eller bvita.
Uppr.; bl. vanl. äggr., långskaft., omslid., nätådr.; hyllets 
3 yttre bl. dubb. mindre, foderl.; fr. enfröiga, trubb., i 
enkel, nedtryckt krans. — Vatt., a. — 7, 8. • • • - A. Plantago L.
Bl. flytande, lancettl.....................................................var. lan ceold ta  Hoffm.
Bl. långa, smalt jemnbr.................................................var. g ra m in ifö lia W h h ib »

Giftig, med biåsdragande blad.

3. Sagittaria L. Blommor bvita.
De första bl. kortskaft., långa, smalt jemnbr., de senare 
flytande, smalt afl. med korta basflik., de senaste m. 
långskaft., vanl. pillika, n. läderart.; blr skaft., i 3-blom. 
krans., bild. klase, honblr nedt.; 3 inre bl. hvita med 
röd bas, dubb. större än de foderl. yttre; stånd, talr.; 
fr.fäste halfklotform. — Aar, sjöar, a. — 7, 8. • • • • S. sagittaefoiia L.
Flyt. bl. med små 1. inga basflik.................................var. tén u ior Whlnb*

Botstocken är stärkelsehaltig och närande.



Fam. 92. Triglochinåceae (A lis m å c e a e , J u n c a g in e a e ) .  H yllet regel
bundet, fribladigt, 6-taligt, foderlikt; ståndare 6, fria, motsatta kalk
bladen; frukt inom by liet, af 3 eller 6, nästan fria eller helt och 
hållet sammanhängande, 1—2-fröiga karpeller; blad sm ala , h a lftrin d a , 
blom m or små, g rön ak tiga , i klase.

1. Scheuchzéria L. Blommor små, gröngula.
Bl. köttiga, smalt jemnbr., mot bas. rännform., med lån
ga, vida slidor, den öfversta bladlös; blr med skärm; 
kalkbl. n. kronl., slutl. nedböjda o. vissnade; fr. stora, 
rund. äggform., endast vid bas. sammanhäng. — Kärr.
—  6 . ..........................................................................Sch. palustris L.

2. Triglöchin L. Blommor små, grönaktiga.
#Rotbl. talr., köttiga, halftrinda, ofvan n. platta; blr utan 

skärm; fr. med utstående skaft, äggform., af 6 karp.
— Hafsstränd., a. — 6, 7 . ........................................Tr. maritimum L.

Som föreg., men spensligare; bl. ofvan rännform.; fr.
med uppr., tilltryckta skaft, smalt klubbl., af 3 karp.
— Kärr, våta st., a. — 6, 7 . .................................. Tr. palustre L.

Utmärkta genom en salthaltig smak, som gör dem tj enliga till boskapsfoder.

92. TRIGLOCHINACEAE. —  93. COLCHICACEAE. —  94. PARIDACEAE. 177

Fam. 93. Colchicåceae (Narthe ciåceae).  Hyllet regelbundet, fri- el
ler sambladigt, 6-taligt, kronlikt; ståndare 6. fria, motsatta kalkens 
flikar; stift 3; frukt inom hyllet, af 3, till en 3-rummig kapsel mer 
eller mindre fullständigt sammanhängande, flerfröiga, kapsellika, 
karpeller.

1. Tofjéldia Huds. Blommor små, gulaktiga.
Rotbl. 3-nerv., stjelkbl. vanl. ett, n. fjällikt; klase kort, 
n. hufvudl.; svepe aflägsnadt från blomman, utan an
nat skärm; stift m. kort. — Fugt. st., N . — 6, 7. • • T. bo realis Whlnb.

Fam. 94. Paridåceae (Liliaceae).  Hyllet regelbundet, fribladigt, 8- 
taligt, foderlikt; ståndare 8, fria, motsatta kalkbladen; stift 4; frukt 
inom hyllet, 4-rummigt, mångfröigt bär; v ä x te r  med rotstock .

1. Paris L. Blomma grönaktig.
Glatt; bl. omv. äggr. — ovala, kortspets., i en enda 
krans nära topp.; kalkbl. lancettl. 1. jemnbr. syllika; 
pist. brunröd; fr. svartblå. — Lund., a. — 5, 6. • • P. quadrifclia L. 

Giftig ört, med bedöfvande och starkt rensande egenskaper.

12
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Fam. 95. Asparagåceae (L i l ia c e a e ) .  H yllet regelbundet, sambladigt, 
4—6-flikigt, kronlikt; ståndare 4 eller 6, fria, motsatta kalkens fli
kar; stift 1, med 2—3-flikigt eller kantigt m ärke; frukt inom hy lie t, 
2—3-rummigt, fåfröigt bär; v ä x te r  m ed rotstock .

1. Asparagus Tourn. Blommor små, gröngula.
Uppr., grenig; bl. små, fjällika, med 3—8 knippevisa, 

trådsmala grenämnen i bladveck.; blr ens. 1. 2—3, hän
gande i bladveck.; kalk med trådsmal pip o. klockl. 
bräm, del. i 6 trubb. flik.; stånd.knapp af strängens 
längd; fr. klotr., röd. — Odl., från Enr. — 7, 8. • - A. officirsälis L.

De unga, tjocka och saftiga skotten (sparris) värderas mycket som grönsaker.

2. Convalläria L. Blommor hvita eller grönhvita.
Stj. trind, hög, mångblad.; bl. tvåsid., afl. äggr., trubb.; blr 
rörform., på 3—5-blom. skaft i bladveck.; stånd.sträng, 
håriga; märk. 3-flik.; fr. svartblå. — Lund., r., SY. o.
S. — 5, 6 . ....................................................................C. multiflora L.
Blomskaft längre, med långa, lancettl. skärmbi. • • • var. b ra ctea ta  (Thom.)

Stj. kant., mångblad.; bl. n. ensid., afl. äggr., trubb.; 
blr rörform., på 1—2-blom. skaft i bladveck.; stånd.- 
sträng, glatta; märk. 3-kant., n. helt; fr. svartblå. —
Skogsbäck. — 5, 6 . ....................................................C. Polygonåtum L.

Bl. från rotstock., vanl. 2, bredt lancettl., spets., jemte 
blomstäng. omslutna af hinnakt. slidor; blr klockl., 
vällukt., i ensid. klase; fr. röd. — Skogsbäck., a. —
5, 6 . ............................................................................C. majalis L.

Med blommorna af m a ja lis  uppkokt vatten anses vara nervstärkande. Rot
stocken kan användas som nödbrödsämne.

3. IVlajånthemum (Web.) Blommor små, hvita.
Bl. hjertl., spets., 1 långskaft, från rotstock, o. 2, säll.

3, kortskaft, på stj.; kalk 4-del., med nedböjda flik.; mär
ken 2; fr. 2-rum., röd. — Skog., back., a. — 5, 6. • IVL bifölium (L.)

Blommor svagt luktande, bär söta.

Fam. 96. Liliåceae. Hyllet regelbundet, vanligen fribladigt, 6-taligt, 
kronlikt; ståndare 6, fria eller nedtill sammanhängande, motsatta 
kalkbladen; märke 1, helt — 3-flikigt, med eller utan stift; frukt inom 
hyllet, 3-rummig, mångfröig kapsel; va n lig en  lök vä x ter .

1. Tulipa Tourn. Blommor stora, röda, gula, hvita eller mångfargade.
Stj. fåblad.; bl. lancettl., spets., glatta; kalk uppr., klockl., 
med äggr., trubb., glatta bl.; stånd.sträng. glatta. — Odl.,
från Y. As. — 5, 6 . ....................................................

Allmänt odlad prydnadsväxt.
T. Gesneriåna L.
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2. Lilium Tourn. Blommor stora, brandgula eller ljusröda, fläckiga.
Bl. skiftev., smalt lancettl. — jemnbr., spets., med knopp

lökar i bladveck.; blr 1—4 i toppen, uppr., brandgula, 
utvänd. glest hvitull. — Odl., från Eur. — 6, 7. • • L. bulbiferum L.

Bl. kransv., lancettl., spets., de öfversta mindre, skiftev., 
utan knopplök.; blr i gles, fåblom. klase, hängande, ljus- 
röda, brunfläck., med bakåtrull. bl. — Odl., från Eur.
—  7 . ........................... ..............................................L. Mårtagon L.

Prydnadsväxter.

3. Ällium Hall. Blommor små, röda eller hvita.
*  Löken i ändan af en vågrät, af trådiga ijäll betäckt 

rotstock; bl. platta, smalt jemnbr., uppt. konvexa; flock 
tät, klotform.; hölster 2-blad., utan spröt, af blomskaf
tens längd; kalkbl. rosenröda, trubb., stjernl. utstående; 
stånd, af kalkens längd, slutl. längre, hvarannan 3-flik.
— Back., r., SO. — 6, 7 . .......................................A. strictum Schrad.

** Löken utan rotstock, sammansatt af hufvudlök o. små-
lÖkar; bl. platta 1. halftrinda, smalt jemnbr.; flock med 
knopplök.; hölster vanl. enblad.; hvarann. stånd. 3-flik.

Lök hvit; bl. gräsl., med trinda slid.; flock gles, fåblom., 
hölster långspets.; kalkbl. gulhvita, spets., längre än
stånd. — Odl., från SO. Eur. — 7, 8 . ....................A. sativum L.

Lök brunakt.; bl. gräsl., med långa, plattade slid.; flock 
gles, fåblom., med talr. knopplök., hölster 1—2-blad., 
kortspets.; kalkbl. viol.rÖda, spets., med ojemn köl, längre
än stånd. —  Lund., r., SY. —  6, 7 . ....................... A. Scorodöprasum L.

Lök hvit; bl. halftrinda, groft trådl., ihåliga, ofvan få
rade, med långa, trinda slidor; flock mångblom., med 
1-blad. hölster; kalkbl. röda, stund, hvita, med slät köl, 
kort. än stånd. — Torra st., r., SV. — 6—8. • • • A. arenarium L.

*** Löken utan rotstock, enkel.
a. Bl. platta 1. halftrinda, jemnbr. 1. lancettl. — ovala; 

hölst. 1—3-blad.
Lök hvit, afl.; bl. lancettl. jemnbr., kölade, med trinda 

slid.; flock stor, klotrund, tätblom., utan knopplök., höl
ster enblad., långspets.; kalkbl. hvita, rödstrim., spets., 
kort. än stånd., hvarann. stånd. 3-flik. — Odl., från
SY. Eur. — 7, 8 . ....................................................... A. Pörrum L.

Lök hvit; bl. vanl. halftrinda, rännform., med långa, trin
da slid.; flock gles, med knopplök., blr långskaft., höl
ster tvåblad., långspets.; kalkbl. ljusröda 1. brungula, 
trubb. 1. kort uddspets., ungef. af de oflik. stånd:s längd.
—  Back., berg, äng. — 7, 8 . ...................................A. oleraceum L.
Bl. bredare, plattade........................................... ...  • var. com planatum  Fr.

Lök hvit, smal; st. 3-kant.; bl. från löken, lancettl. — 
smalt ovala, långskaft.; flock gles, jemnhög, utan knopp
lök., blr långskaft., hölster 1—3-blad., snart affall.; kalk
bl. hvita, stjernl. utstående, långspets., längre än de 
oflik. stånd. — Lund., r., SY. — 5, 6 . .................... A .  ursinum L.
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b. Bl. trinda, ihåliga; hölster 2-bladigt.
Lok hvit, afl.; stj. trind; bl. trinda — halftrinda, groft 
trådl.; flock tät, mångblom., klotrund; kalkbl. rosenröda, 
säll. hvita, kortspets., af skaftrs längd 1. längre, o. läng
re än de oflik. stånd. — Berg, hafsstränd., a. — 6, 7. • Å. Schoenöprasum L. 
Gröfre, bl. ofvan plattade.............................................var. sib iricu m  (L.)

Lök brungul 1. hvit; stj. o. bl. trinda, uppblåsta; flock 
stor, tät, klotrund; kalkbl. hvitgröna, spets., kort. än 
de oflik. stånd. — Odl., från As. — 6, 7. • • • • A. fistulosum L.

Lök brunröd 1. hvitgul, n. klotrund; för öfr. som föreg., 
men stånd, kort 3-flik. — Odl. — 6, 7 . ....................A. Cépa L.

Starkt luktande, allmänt begagnade kryddväxter, verksamma mot skörbjugg.

4. Qrnithogalum L. Blommor hvita, utvändigt grönrandiga.
Bl. jemnbr., rännform., trubb.; blr uppr., i qvast, högre 
än de hinnakt., smalt lancettl. skärm.; kalkbl. trubb., 
utbredda; stånd.sträng, breda, hela. — Lund., r., S.
—  5, 6 . ....................................... ...............................0. umbellåtum L.

5. Gågea Salisb. Blommor gula.
Lök enkel; bl. ens. från löken, lancettl. jemnbr., ränn

form. o. köladt, med huflik spets; blr långskaft., i gles 
flock, med skärmbi. vid blomskaftens bas; kalkbl. trubb.
— Odl. st., SV. o. S. — 4, 5 . ................................G. lutea (L.)

Lökar, en större o. en m. liten inom samma fjäll, om-
gifna af talr. bladbär. smålök.; bl. ens. från löken, smalt 
jemnbr., med trådl. bas o. syllik, trind spets; blr som 
hos iöreg., med nedersta skärmbi. bredare än bl., litet 
under blomskaft.; kalkbl. smalspets. — Odl. st., a. —
4, 5 . .......................................................................... G. minima (L.)

6. Hyacinthus L. Blommor röda, hvita eller blå.
Tjock o. saftig; bl. uppr., jemnbr. lancettl., rännform., 

trubb., med hufl. spets; blr kortskaft., vällukt., ofta fyll
da, i lång klase, med hinnakt. skärm ; kalk köttig, med 
smala flik. kort. än pip.; stånd. o .  stift korta. — Odl., 
från Orient. — 2—4 . ................ ............................... H. orientalis L.

Mest odlad som krukväxt.

7. Hemerocållis L. Blommor stora, gula.
Bl. omslid., gräslika, breda, kölade; blr i fåblom. qvast, 
med små skärm, brandgula, strimraiga, med gult svalg, 
luktlösa; kalkflik. utböjda, de inre bredare o. vågiga;
stånd. o. stift böjda. — Odl., från S. Eur. — 7, 8. • • H. fulva L. 

Bl. som hos föreg., men smalare; blr ljusgula, vällukt.; 
alla kalkflik. släta o. likform.; för öfr. som föreg. —
Odl., från S. Eur. — 6, 7 . ........................................H. flava L.

Prydnadsväxter i trädgårdar.
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conglomeratus L. 

effusus L.

J. bälticus W i l l d .

Fam. 97. Juncåceae. Hyllet regelbundet, fribladigt, 6-taligt, foderlikt el
ler fjällikt; ståndare 6, motsatta kalkbladen, sällan 8, fria; stift 1, 
med 3 trådlika märken; frukt fri inom hyllet, 3-rummig, mångfröig, 
eller enrummig, 3-fröig kapsel; g rä slik a  eller bladlösa örter  m ed små, 
bru n a  eller g rö n a  blom mor i  kn ippen , h u fva d  eller a x .

1. JunCUS Tourn. Blommor små, bruna eller grönaktiga.
* Stj. bladlös, med slidor vid basen; blr i skaft. 1. n. 
oskaft, knippen vid basen af ett långt, trindt, liksom en 
forts, af stj. bildande skärmbi.

a. Stj. tätt tufvade, högväxta; basslid. glanslösa; stånd. 3.
Slid. ljusbruna; knipp. kortskaft., i tät, brun, hufvudl.

saml.; fr. 3-kant., i spets, intryckt, med en vårtl. knöl.
— Fugt. st., a. — 6—8 . ........................................... J.

Slid. mörkbruna; knipp. långskaft., i tät, slakt utbredd,
ljust brungrön, qvastl. 1. tofsl. saml.; fr. 3-kant., utan 
tydl. knöl i spets. — Fugt. st. — 6-*—8 . ................J.
b. Stj. talr. i rad från en kryp. rotstock; basslid. glän

sande, gulbruna; stånd. 6.
Stj. styf; knipp. 3—4, flerblom., bruna, på olika långa 

skaft, med skärmbi. m. kort. än stj.; yttre kalkbl. spets., 
de inre trubb., kort uddspets.; fr. oval. — Hafsstränd.
— 7, 8 . .............................._ ............... ...  • •

Stj. n. trådsmal, spenslig; knippe fåblom., ljusgrönt 1.
ljusbrunt, n. oskaft., med skärmbi. af stj:s längd 1. läng
re; alla kalkbl. spets.; fr. n. klotrund. — Fugt. st., a.
—  6—8 . ......................................................................................J. filiförmis L.

** Stj. med rotbl., för öfr. bladlös 1. 2-blad.; blr i 1—3
kort- 1. oskaft., 1—6-blom., hufvudl. knippen, med blad-, 
fjäll- 1. borstl. skärm i stj:s topp.

Stj. talr. i rad 1. tufvor, trådsmala, bågböjda, bladlösa, 
med basslid., säll. utveckl. bl.; rotbl. få, n. borstl.; knip
pe ens., 1—3-blom., med 2—3 långa, uppr., borstfina 
skärm; fr. brungläns., spets., föga längre än kalkbl. —
Berg, torra st., N. — 6—8 . ....................................... J. trifidus L.

Stj. tufvade, spensl., 2-blad.; bl. mjuka, trådsmala, svagt 
plattade, öfre bl. ofvan stj:s midt; knipp. 1—3, åtskilj- 
da, 2—3-blom., med kort syllikt skärm; fr. ljust brun
gul, 3-kant., spets., m. längre än kalkbl. — Kärr, r.
— 6, 7 . ...................................................................J.

Stj. vanl. ens., spensl., bladlös, med korta, borstfina o.
rännf. rotbl.; knipp. 1—2, 3—6-blom., med korta skärm, 
det nedersta bladl. o. Öfverskjutande; fr. mörkbrun, 
trubb., kort. än kalkbl. — Fugt. sand, r., SO. — 6—8. • J.

*** Stj. bladig, med knutigt ledade bl.; blr i 1 — talr., skaft.
1. oskaft., 2— 12-blom., hufvudl. knippen, bildande enkla 
1. månggren. toppknippen, med korta skärm.

Stj. uppr., nedligg. 1. flytande, nedt. uppsvälld, mång- 
blad.; bl. m. otydl. ledade, trådsmala, ofvan fårade; 
knipp. enkla, af 1—6, 2—8-blom. hufvud i topp. 1.

stygius L. 

capitåtus W e i g .



182 97. JUNCACEAE.

bladveck.; yttre kalkbl. spets., de inre trubb.; stånd, of
ta 3; fr. trubb. — Fugt. st., vatt. — 6—8. • • • • , ! .  s u p m u s  Moench. 
Nedligg., rotslående, 1. flytande; blomgren, i bladveck. • var. u lig in osu s (Roth) 

Stj. uppr., 2—3-blad.; bl. svagt ledade, trinda, styft uppr.; 
knippe föga grenigt, med n. uppr. grenar; yttre kalkbl. 
trubb., kort uddspets., de inre trubb.; fr. 3-kant., spets.
— Fugt. st.— 6, 7 . ....................................................J. alpmus Vill.

Stj. uppstig. 1. nedligg., 3—6-blad.; bl. starkt ledade,
hoptryckta; knippe starkt utspärr. grenigt; yttre kalkbl. 
spets., de inre trubb.; fr. 3-kant., kort sprötspets. — Fugt.
st., a. — 6—8 . ........................................................... J. articulatus L.
Nedligg., rotslående, 1. flytande.....................................var. a qu aticu s L.

Lik föreg., men gröfre, mer uppr.; bl. n. trinda; knippe
gren. mindre utspärr.; alla kalkbl. uddspets. — Strand.
— 6—8 . ........................................................................J. sylvåticus (L.)

**** Stj. bladig, med oledade, trådsmala, rännform. bl.; blr
åtskiljda, skaft. 1. oskaft., i gren. 1. enkla toppknip
pen, med långa trådl. o. små hinnakt. skärm.

Stj. uppr., nedt. till midt. 3—6-blad.; knippe n. uppr. 
fågren., med små blr; kalkbl. trubb., vanl. m. kort. än 
den n. klotrunda fr. — Fugt. st., a. — 7, 8. • • • J. COmpréssus Jacq. 
Knipp. grenigare; blr större; kalkbl. föga kort. än den 
3-kant. äggform., mindre trubb., mörkbruna fr. —
Hafsstränd.................................................................... var. G e r  ä r  d i Lois.

Stj. tufvig, späd o. mjuk, gulakt., vanl. klynnedel., 1- 
flerblad.; bl. korta, n. hårfina; blr n. oskaft., inom hinn
akt., hvita skärm, vanl. ensid. längs knippegren.; kalkbl. 
sylspets., hinnakt., längre än fr. — Fugt. st., a. —
6—8 . ........................................................................... J. bufönius L.
Blr 2—4, knippevisa i gren veck. o. topp .................var. fa sc icu la tu s  Koch.

I allmänhet dåliga, sega foderväxter. De större arterna kunna användas 
till flätverk.

2. Luzula DC. Blommor små, bruna, gulaktiga eller hvita.
Stj. tufvade; blr bruna, långskaft., i flergren. knippe, 
med fjällika skärm; kalkbl. uddspets., slutl. kort. än fr.
— Skog., a. — 4, 5 . ................................................L. pilosa (L.)

Stj. tufv.; blr gläns, hvita, stund, brunakt., i 3—4-blom.
ax med hinnakt. skärm, bild. en yfvig, m. gren. vippa, 
kort. än skärmbi.; kalkbl. n. lika långa, spets.; stånd.- 
knapp dubb. längre än sträng. — Äng., förvild, r.,
SO., från Eur. — 6, 7 . ................................................L. ålbida DC.

Stj. med kryp. rotstock; blr bruna, i fåblom., äggr. ax 
med hvita hinnakt. skärm, bild. ett 3—5-gren. knippe 
med lutande grenar, kort. 1. föga längre än skärmbi.; 
kalkbl. hvassspets.; stånd.knapp m. längre än sträng.
— Torra back., betesmark. — 5, 6 , - ........................L  campéstris (L.)

Stj. tufv.; blr mörk- 1. ljusbruna, i mångblom., rund. äggr.
ax 1. hufvud med hvita hinnakt. skärm, bild. ett mång- 
gren, knippe med uppr. grenar, kort. 1. föga längre än



skärmbi.; kalkbl. långt sylspets.; stånd.sträng n. af knap
pens längd. — Fugt. st., äng., skog., a. — 5, 6. • • L. multiflora (HofFm.)
Ax kortskaft., hufvudl. hopgyttr.....................................var. con g esta  (Thuill.)
Ax långskaft., svartbruna; bl. endast vid bas. håriga. • var. su dética  (Willd.) 
Ax talr., små, långskaft., blekbruna 1. n. gula. • • • v&r. p a llescen s  (W h ln b .')
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Fam. 98. Narcissåceae. Hyllet regelbundet, fri- eller sambladigt, 6-ta- 
ligt, kronlikt; ståndare 6, fria, motsatta kalkens flikar; stift 1, med 
helt eller 3-flikigt märke; frukt under hyllet, 3-rummig, mångfröig 
kapsel; lökvä xter  m ed blad fr å n  löken och bladlös b lom stängel; blom ma  
van l. ensam , fö re  b lom ningen  inom  hölster.

1. NarciSSUS Tourn. Blommor hvita eller gula.
Bl. gröna, jemnbr., trubb., rännform.; blomma ens., stor, 
gul, luktlös, med klockl. cylindr. bikrona, ungef. af 
kalkflikis längd, före blomn. omslut, af ett hinnakt. höl
ster. — Odl., från Eur. — 4, 5 . ............................N. Pseudonarcfssus L.

Bl. blågröna, smalare än hos föreg.; blom. ens., stor, 
hvit, vällukt., med gul, rödkant., skållik bikrona, m. 
kort. än kalkflik., före blomn. som föreg. — Odl., från 
Eur. — 5, 6 . ............................................................... N. poeticus L.

Vackra prydnadsväxter.

2. Leucoium L. Blomma hvit, grön- 1. gulfläckig.
Bl. 3—4, jemnbr., trubb., svagt rännform. o. köl., n. 
platta; blom. ens., säll. 2, hängande, före blomn. om
slut. af ett grönt, delvis hinnakt. hölster. — Odl., från 
Eur. — 4, 5 . ............................................................... L. vérnum L.

Prydnadsväxt.

3. Galänthus L. Blomma hvit.
Bl. vanl. 2, blågröna, jemnbr., trubb., kölade; blom. ens., 
hängande, före blomn. omslut, af ett hinnakt., grönrand.,
2-veckadt hölster, inre kalkbl. n. omv. hjertl., i spets.
gröna. — Odl., från Eur. — 4, 5 . ............................G. nivålis L.

Prydnadsväxt.

Fam. 99. Iridåceae. Hyllet regelbundet eller oregelbundet, sambladigt, 
6-taligt, kronlikt; ståndare 3, fria, motsatta kalkens 3 yttre flikar; 
stift 1, med 3 märken; frukt under hyllet, 3-rummig, mångfröig 
kapsel; ö r ter  m ed lök eller rotstock , svärdlika eller sm alt jem n bred a  
blad och stora  blom m or, o fta  fö r e  blom ningen  inom  hölster.

1. Iris Tourn. Blommor stora, gula eller blå.
Bl. raka, lancettl. jemnbr., af st:s längd 1. längre; blr 

2—3, gula, före blomn. omslutna af hinnakt. hölster;
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kalkens pip kort, flik. glatta, de inre uppr., smala, kort.
än märkena. — Vatten. — 6 , 7 . ...................................... I. PseudäCOrus L.

Bl. sabelform., kort. än st.; blr 3—4, blå, vällukt., med höl- 
ster liksom hos föreg., nedre blomskaft långa, utstående; 
kalkens pip lång, yttre flik. vid bas. gulludna, de inre 
hopböjda, breda, blekblå. — Odl., M. Eur. — 6, 7. • I. germånica L.

Rotstocken af P seu d a coru s innehåller ett skarpt, rensande ämne, af froen kan 
beredas kaffe. G erm a n ica  odlas som prydnadsväxt, jemte flere andra utländska arter.

2. Cröcus Tourn. Blommor violetta eller hvita.
Bl. smala, med tillbakarull. kant,, på midten hvitrand.; 
blom. vanl. ens., säll. 2 1. 3, med lång pip, jemte bl. 
omslut, af ett hinnakt. hölst.; stånd.knapp. pillika, lik
som märkena kort. än kalkflik., o. gula. — Odl., från 
Eur. — 4, 5 . ............................................................... Cr. vérnus (L.)

Prydnadsväxt. Märkena af C r . sa tiv u s L., jemnhöga med de violetta blom
morna, från Orienten, utgöra den värderade kryddan, läkemedlet och färgämnet 
saffran.

3. Gladiolus L. Blommor stora, röda.
Bl. jemnbr. lancettl., svärdl.; blr i mångblom., ensid. ax, 

med 2 örtart. skärm; kalk n. 2-läpp., Öfre flik. bredast; 
fr. 3-kant. — Odl. o. förvild., från S. Eur. — 6, 7. • • Gl. communis L.

Prydnadsväxt.

Fam. 100. Orchidåceae. Hyllet oregelbundet, sambladigt, 6-taligt, kron- 
likt, med en större läpp, ofta försedd med sporre; ståndare 1 eller 
2, fastade på pistillen tätt invid märket, med vanligen klubblika, 
glandelbärande, vaxartade pollenmassor; frukt under hyllet, vanli
gen vriden, 3-väggig, enrummig kapsel med talrika små frön längs 
väggarne; ö r ter  med rotstock  eller  s tje lk k n öla r  och orch isartade blom m or.

1. Orchis L. Blommor röda eller violetta, sällan hvita eller gula, vanligen fläckiga.
* Stjelkknölar hela, bredt afl.; bl. mest nedt., lancettl. 

afl. — tungl., vanl. trubb., stund, brunfläck.; ax långt, 
mångblom., med ennerv., röda skärm, knappt så långa 
som fr.ämnet; blr röda, säll. hvita, med Öfre kalkbl. 
spets., de 2 yttre tillbakaböjda; sporren bakåtrigt. —
Äng., skog.,+r., SV. — 5, 6 . ....................................0. mäscula L.

** Stjelkknölar grundt klufna, afl.; bl. mest vid stj:s midt, 
afl. — tungl., trubb.; ax vanl. tätblom., med mångnerv. 
skärm af blrinas färg, m. längre än fr.ämnet; blr gula, 
rödfläck., 1. röda med vid basen gul läpp, öfre kalkbl. 
trubb., de 2 yttre utstående; sporren nedåtrigt. — Äng.,
r., SV. — 5, 6 . ............................................................0. sambucina L.
Blr purpurröda.............................................................var. in ca rn a ta  (L.)

*** Stjelkknölar plattade, djupt handklufna; skärm vanl. 
gröna; de 2 yttre kalkbl. utstående; sporren nedåtrigt.
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a. Stj. ihålig, 4—6-blad.; bl. äggr. afl. L ovala — 
jemnbr. lancettl., det Öfversta nående upp till axet; 
åtminstone nedre skärmen längre än blrna; öfre kalkbl. 
trubb.

Bl. utstående, från smalare bas afl. äggr. — ovala, spets., 
med platt spets, vanl. brunfläck.; ax stort, tätblom., de 
öfre skärm, kortare än blrna; dessa mörkröda med lju
sare, rödfläck, läpp, säll. hvita. — Fugt. äng., r. —
6, 7 . ..........................................................................0. latifölia L.

Bl. n. uppr., från bredare bas smalt lancettl., med utdra
gen, vanl. hufl. spets; ax långt, tätblom., med vanl. 
alla skärm längre än blrna, stund, röda; blr som hos
föreg. — Fugt. äng. — 6, 7 . ....................................0. incarnata L., Fr.
Till alla delar blek.....................................................var. pällida M.Br.
Bl. kortare, äggr. lancettl., brunfläck.; blr mörkröda. • var. cruénta Mull.

Till alla delar späd o. spenslig; bl. m. smala, lancettl. 
jemnbr.; ax kort, få- o. glesblom., med Öfre skärm vanl. 
koî t. än blrna; dessa stora, röda, säll. hvita. — Fugt.
äng. — 6, 7 . .............................................................. 0. Traunsteinéri Saut.
Till alla delar blek........................................................ var. pällida M.Br.
Bl. båglikt nedböjda.................................................... var. curvifölia (F. Nyl.)
Bl. smalt afl.; ax tätare; blr mindre.........................var. lappönica Hrtm.
b. Stjelk tät, 6—10-blad.; bl. tungl. 1. afl., trubb., — 

jemnbr. lancettl., spets., de Öfre små, skärml., ej nåen
de axet, vanl. brunfläckiga; ax äggform., tätblom., med 
nedre skärm af blrnas längd, de Öfre kortare; blr blek
röda, n. gredelina, 1. hvita, mörkfläckiga, öfre kalkbl.
trubbspets. — Äng., skog., a. — 6, 7 . ....................0. maculata L.
Till alla delar mindre; ax glest, fåblommigt. . . . .  var. lappönica (Laest.). 
Bl. smala, jemnbr. lancettl., vanl. ofläck.; läpp djupt
3-klufven.................................................... ...  var. angustifölia Hrtm.
Bl. båglikt nedböjda.................................................... var. curvifölia (F. Nyl.)

2. Gymnadénia R. Br. Blommor ljusröda, sällan hvita.
Stjelkknöl. plattade, nandklufna; bl. jemnbr. — smalt 
lancettl., med hufl. spets, de öfre små, skärml.; ax långt 
o. smalt, vanl. glesblom.; kalkläpp åtminst. lika bred 
som lång, öfre kalkbl. trubb., 3 hopstående, 2 utböjda.
— Äng. — 6, 7 . ....................................................... G. condpsea (L.)
Högväxt, med bredare bl.; ax tätblom.........................var. densiflöra Whlnb.

3. Coelogldssum Hrtm. Blommor små, gulgröna.
Stjelkknöl. vanl. 2-klufna; bl. 3—4, korta, omv. äggr.
— afl. 1. lancettl.; ax glesblom., med skärm längre än 
blrna; kalkläppens mell. tand kortast. — Skogsäng.
—  6, 7 . ......................................................................C. viride (L.)

4. Platanthéra Rich. Blommor hvita 1. grönhvita.
Stjelkknöl. hela, äggform., långspets.; bl. nedt* 2, n. 

mots., skaft., smalt omv. äggr. — ovala, de Öfre små,
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skärml.; ax långt, glesblom.; blr hvita, vällukt., med 
trind, jemntjock, vanl. spets, sporre, 2—3 ggr längre 
än fruktämnet; ståndarknapp med parallela rum. —
Skogsäng. — 6, 7 . ................................................... Pl. bifélia (L.)
Blr n. dubb. större, färre o. glesare.........................var. g ra n d iflö ra  Hrtm.

Lik föreg., men gröfre; bl. breda, n. ellipt., ax tätare; 
blr n. luktlosa, n, grönhvita, med mot ändan bredare 
o. plattad, trubb. sporre, i y 2 gång längre än frukt
ämnet; ståndarknapprum uppåt konvergerande. — Skogs
äng., r. — 6, 7 . ............................................................Pl. chloräntha Cust.

5. Ophrys L. Blommor brungröna.
Stjelkknöl. hela, rundade; bl. nedt. 2—5, afl. 1. smalt 
omv. äggr. — lancettl.; ax långt, glesblom.; kalkens 3 
yttre bl. gröna, de 2 inre bruna, smalt jemnbr., läpp 
mörkt brunröd, säll. hvit, sammetslud., med en krökt, 
glatt fläck, 3-klufven med smala sidoflik. o. n. omv. 
hjertl. mellanflik. — Fugt. äng., r., SV. — 6, 7. • * 0 . myödes (L.)

Blommorna påminna till utseendet om flugor.

6. Herminium L. Blommor små, gröngula.
Stjelkknöl n. klotrund, med en annan outvecklad i ändan 

af en kort, vågrät gren; bl. nedt. 2—3, närsitt., tungl.
— lancettl.; ax smalt, tätblom.; blr lutande, vällukt., 
med klockl. slutna bl. o. vid bas. skållikt fördjupad 
läpp. — Fugt. äng., r., SV. — 6, 7 . ........................H. Monörchis (L.)

7. Goodyéra R. Br. Blommor små, grönhvita.
Småluden, med grenig rotstock; bl. nedt. 5—8, närsitt., 
omslid., äggr., nätådr., de Öfre små, slidlika; ax ensid.,
tätblom.; 2 yttre kalkbi. utstående, glandelhår. — Barr
skog. i mossa. — 7, 8 . ................................................G. répens (L.)

8. Cephalanthéra Rieh. Blommor stora, röda eller hvita.
Uppr., uppt. glandelhår., med rotstock o. hopknipp. bi
rötter; bl. svärdl. lancettl., spets.; ax 3 — 6-blom., ned
re skärm längre än det ludna fruktämnet; blr röda, med 
spets, kalkbl., läpp gulhvit, spets,, af de inre kalkblis längd.
— Skog., r., SV. o. S. — 7 . ................................... C. rubra (L.)

Uppstig., glatt, med rotst. som hos föreg.; bl. som hos 
föreg., men längre o. smalare, ofta Öfverskjutande blrna; 
ax flere, högst 10-blom., skärm vanl. kort. än det glatta 
fruktämn., det nedersta stund, bladl.; blr hvita, säll. rö
da, 3 yttre kalkbl. lancettl., spets., läpp gulfläck., trubb., 
kort. än de tungl., trubb., inre kalkbl. — Fugt. skog., 
r., SV. — 6, 7 . .......................................................C. ensifölia (Ehrh.)

9. Epipåctis Ricli. Blommor brungröna eller röda.
Uppr., kant., med rotstock o. talr. hopknipp. birötter; bl. 
bred t äggr. 1. ovala, de öfre långspets., med trånga slidor;
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klase lång, gles, mångblom., med nedre skärm bladl.,
m. längre än blrna; kalkbl. utstående, spets., utvänd. 
gröna, invänd, bruna 1. hvitakt., längre än den tillbaka- 
böjdt kortspets., rödlätta läppen; fr.ämne n. glatt. —
Skogsbäck., r. — 7, 8 . ............................................... E. latifölia (L.)

Rotstock o. stjelk som hos fö reg.; bl. äggr. — lancettl., 
vanl. brunakt., med vida slidor; klase ensid., lång, glest 
mångblom., med skärm af blrnas längd, de nedre stund, 
längre; kalkbl. föga utstående, spets., mörkröda, stund, 
grönakt., n. lika långa med den kort uddspets., ljusrö
da läpp.; fr.ämne smålud. — Skog., r., SO. — 7, 8. • • E. rubiginösa (Crantz)

Uppr., trind, med kryp. rotst. o. grenskott; bl. uppr., 
ovala — äggr. lancettl. 1. lancettl.; klase n. ensid., glest 
mångblom., med skärm af fr.ämnets längd 1. kortare, 
de nedre stund, längre; kalkbl. utstående, trubb., de 
inre n. hvita, rödstrim., de yttre utvänd. n. gröna, in
vänd. blekbruna, lika långa med den rundade, krusnagg., 
hvita o. rödstrim. läpp.; fruktämne glandelhår. — Fugt.
äng., r., SV. —  7, 8. • • ...............................................E. palustris (B.>

L a ti fo l ia  har ansetts lindra giktvärk.

10. Listéra R .B r. Blommor små, gul- eller brungröna.

Rotst. lång, med talr. birötter; stj. uppt. trind, klibblud.; 
bl. bredt ovala — n. ellipt.; klase lång, smal, glest 
mångblom.; blr gulgröna, med Öfre kalkbl. slutna o. 
trubb. läppflik. — Skogsäng. — 6, 7 . ....................L. OVåta (L.)

Rotst. kort, med få birötter; stj. spensl., kantig, uppt. 
korthår.; bl. triangul. hjertl.; klase liten, glest fåblom.; 
blr brungröna, med Öfre kalkbl. utstående, spets, läpp
flik. o. 2 syll. tänder vid läppbas. — Barrskog, i mossa.
—  6, 7 . ......................................................................L. cordata (L.)

11. Nedttia L . Blommor gulbruna. 

Stj. gulbrun, med omslidande fjäll; klase uppt. tät, ax
lik; öfre kalkbl. slutna. — Fugt. skog., bland förmult-
nade blad, r. — 6, 7 . ............................................... N. Nidus avis (L.)

Rotstocken anses vara maskdrifvande och växten för öfrigt sårläkande.

12. Epipdgum Gfmel. Blommor gulhvita och rödlätta.

Stj. gläns, gulhvit, n. genomskinl., nedt. uppsvälld, med 
få, korta, omslid. fjäll; klase 2—6-blom., med stora, 
lutande blr; kalkläpp rödprick., de öfriga bl. slutna, 
nedåtrigt. — Mörka barrskog, på murkna växtdelar, r.
— 7, 8 . ....................................................................... E. aphyllum (Schm.)

13. Corallorrhfza H all. Blommor små, gulgröna.

Stj. spensl., gulgrön, med få, långa o. vida fjällslidor; 
klase gles, axlik; 3 öfre kalkbl. slutna, sidobl. nedt. 
sammanhäng. med den hvita, ofta viol.prick. läpp. —
Fugt. skog. — 6, 7 . ................................................... C. innäta R.Br.
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14. iVäalaxis Sw. Blommor små, hvit- eller gröngula.
Stj. späd, 3-kant., nedt. uppsvälld; bl. nedt. 1—2, äggr.
1. ovala, stund, lancettl., tätnerv., långt omslid.; klase 
lång, smal, mångblom.; kalkläpp rundad, med lång, jemn- 
bred spets, n. af kalkbks längd, längre än fr:ämnet. —
Kärr, r. — 6, 7 . ...................................................... M. monophyllos (L.)

Stj. späd, 5-kant., nedt. 2—3-knÖligt uppsvälld; bl. nedt.
2 — 4, små, omv. äggr. — spadl., 3—7-nerv., kort om
slid., stund. n. skaft.; klase som hos föreg.; kalkläpp 
äggr., kortspets., liksom fruktämn. kort. än de yttre 
kalkbl. — Kärr, r. —- 7, 8 . ........................................IV!. paludösa (L.)

15. Calypso Salisb. Blomma stor, ljusröd.
Stj. trind, nedt. uppsvälld; bl. nedt., vanl. ens., skaft., 
äggr., nätnerv., uppt. 2—3 bladlösa slidor; blomma 
lutande, läpp hängande, gul, brunfläck. — Fugt. skog.,
r., N. — 5, 6 . ........................................................... C. boreålis (Sw.)

•>

16. Cypripédium L. Blommor stora, rödbruna.
Stj. flerblad.; bl. breda, ovala, kort omslid.; blomma vanl. 
ens., säll. 2 1. 3, långskaft, i öfre bladveck.; kalkläpp 
gul, kort. än de 4 lancettl. kalkbl. — Fugt. skog., r.,
O. —  6 . .............................................................. . • • C. Calcéolus L.

Fam, 101.- Hydrocharidåceae. Blommor enkönade, sällan tvåkönade; hyl- 
let regelbundet, af 3 vid basen sammanhängande, foderlika eller 
hinnaktiga yttre och 3 fria, kronlika inre blad; ståndare 3, 6, 9 
eller flere, fria eller nedtill sammanhängande ; stift 3—6, med två- 
klufna märken; frukt under hyllet, slutligen bärlik eller läderar- 
tad, 1-, 3- eller 6-rummig, mångfröig kapsel; v a n ligen  m on oika  eller  
dioika, sä llan  polygam a , v a tten v ä x ter , med blom m or fö r e  b lom ningen  
om slutna  a f  e tt en - eller tväbladigt hölster.

1. Hydrocharis L. Blommor hvita,
Stj. krypande, rotslående, m. skör; bl. i knippen, lång
skaft., flyt.; hanblr 2—3, långskaft., från ett skaft., 2- 
blad. hölster, med vid bas. sammanhäng. 9 fertila o. 3 
sterila stånd, samt 3 felslagna pist.; honblomma ens., 
långskaft., från sambl., oskaft, hölster, med 6 stift o.
3 sterila stånd.sträng.; fr. 6-rum. bär. — Grundt vatt.,
r. — 7, 8. ..................................................................................H. Morsus rånae L,

2. Strati dtes L. Blommor hvita.
StjelklÖs, med rotslående grenskott; bl. långa, jemnbr., 
långspets., kölade, taggbrädd., i rosett; hanblr lång
skaft., från mångblom., 2-klufvet hölster, med 12 fertila 
o. talr. sterila stånd.; honblom. ens., kortskaft., från ett
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2-klufvet hölster i spets, af en småtagg. stängel, med 6 
stift o. talr. sterila stånd.sträng.; fr. 6-rum., 6-kant. bär.
— Grundt vatt., r. — 1, 8 . ........................................S. alöides L.

3. Elddea Michx. Blommor små, hvitröda.
Stj. lång, trådsmal, grenig, rotslående; bl. 3—4 i krans, 

små, jemnbr. afl., trubb., m. fint taggbrädd.; hanblr 
kortskaft., från n. klotform. hölst.; honblr från långt, 
rörform., 2-klufvet hölst., med 3 stift o. 3 vanl. sterila
stånd.sträng.; fr. enrum, — Dam., r., S., införd från
N. Amer. — 7, 8 . ....................................................... E. Canadénsis Michx.

Fam. 102. Najadåceae. Blommor enkönade; hyllet sambladigt, flask-, 
ägg- eller bägarlfkt, i spetsen oregelbundet 2—4-klufvet, hinnak
tigt; ståndare 1; pistill 1, utan stift och märke; frukt tätt omslu
ten af hyllet, enrummig, enfröig nöt, med 2—4-klufvet spröt af 
den qvarsittande kalken; m onoika eller dioika, spensliga, k lyn n edela - 
de v a tten v ä x ter , med sm ala, kran svisa  eller m otsatta blad och van ligen  
ensam m a sm å blom m or i  bladvecken .

1. Najas L. Blommor små, oansenliga.
* Ståndarknapp 1-rummig ([C aulm ia Willd.).
Spröd, monoik; bl. 3 i krans, säll. 2 mots., de Öfre sken
bart knippe v., tillbakaböjda, m. smalt jemnbr., glest 
tand., krusiga; han- o. honblr gyttr. i bladveck.; fr. med 
långt, tvåklufvet spröt. — Grunda vikar o. insjöar, r.
— 7, 8 . ...................................................................N. frågilis (Willd.)

**  Ståndarknapp 4-rummig.
Böjlig, monoik; bl. 5—6 i krans, de nedre stund. 2 

mots., raka, n. trådsmala, helbrädd., mot spets, oty dl. 
småtand.; blr ens.; fr. med 4-klufvet spröt. — Insjöar, r.,
M. — 7—9 . .................................................... . - . N. fléxilis (Willd.)

Spröd, dioik; bl. mots. 1. skenbart 3 i krans, jemnbr., 
glest bugttand.; blr 1—3 tills.; fr. med 3-klufvet spröt.
— Grunda hafsvik., r. — 7— 9 . .......................  • • N. marina L.

Fam. 103. Potamogetonåceae. Blommor en- eller tvåkönade, utan eller 
med regelbunden, 4-bladig, foderlik kalk; ståndare 1—4, fria med 
eller utan sträng; pistiller 3—7, vanligen 4, med eller utan stift 
och med helt märke; frukt inom kalken, vanligen 3 eller 4, enfröiga, 
nötlika karpeller; h erm afrod ita  eller m on oika  va tten v ä x ter  med om sli- 
dande blad eller stip ler och blom m or i  a x  eller ensam m a i  bladvecken.

1. Zannichéllia Mich. Blommor små, oansenliga.
N. trådsmal, grenig; bl. omslid., n. trådsmala, 3 tills, 
knippe- 1. kransv. närmade; karp. 3—5, n. oskaft., med 
föga kortare stift. — Hafsstränd. i vattnet, r. — 7, 8. • • Z. major Boenn.
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Som föreg., men finare; bl. trådsmala — hårfina; karp.
4—6, oskaft., med stift kort. än hälften. — Hafsstränd. 
i vattnet. — 7, 8 . ........................- ........................... Z. polycårpa Nolte.

Som föreg.; karp. 3—4, skaft., med n. lika långt stift 
o. hinnakt. tand. rygg. — Hafsstränd. i vattnet. —
7, 8 . ...............................................................................Z. pediceHåta (Whlnb.)

2. Ruppia L. Blommor små, oansenliga.
Trådsmal, grenig; bl. skiftev., trådsmala — hårfina, med 
vanl. afsmaln. slida; blr parv., medgemens. skaft; karp. 
snedt äggform., flere ggr kort. än skaft., hvilka äro 
längre än det raka gemens, skaftet. — Hafsvatt., r.,
S. o. SY. — 7, 8 . ....................................................R. rostellåta Koch.

Som föreg., men karp. större, obetydl. sneda, längre 1. 
nngefär af skaftens längd, som är kort. än det raka ge
mens. skaftet. — Hafsvatt., r., S. o. SY. — 7, 8. • • R. bråchypus Gay.

3. Potamogéton Vaill. Blommor små, brungröna 1. gröna.
* Bl. smalt jemnbr. — hårfina, likform., tunna, de fle
sta skiftevisa; stj. grenig.

a. Bl., jemte stiplerna, omslidande; ax långt o. smalt, 
glesblom., af åtskiljda kransar.

Tätblad.; bl. knippev., n. hårfina, ennerv., spets.; ax af 
3—4 vanl. 2-blom. kransar med gröna blr, under vattnet; 
karp. små, med spets, bas, torra rynkiga med rundad 
rygg. — Hafsvatt., säll. sött vatt. — 7, 8 . ................P. marmus L.

Glesblad., åtminst. ne>dt.; bl. tvåsid., smalt jemnbr. — 
hårfina, 1 —3-nerv., långspets.; ax af 4— 7 tre — fyr
blom. krans, med brunakt. blr, ofvan vattnef; karp. stora, 
med trubb. bas, torra släta med kölad rygg. — Vatt.,
mest hafsvatt., a. — 7, 8 . ............................................P. pectinatus L.
Uppt. tätblad.; bl. n. hårfina.........................................var. setäceu s (Schum.)

Glesblad.; bl. smalt jemnbr., 3—5-nerv., kortspets.; ax 
m. långt, af nedt. långt åtskiljda krans, med brunakt. 
blr, ofvan vattn. — Hafsvatt., r. — 7, 8 . ................P. ZOsteråceus Fr.

b. Bl. utan slidor, med fria stipler; ax kort, ofta tät
blom.

Stj. n. trind, trådsmal; bl. trådsmalt jemnbr., uddspets., 
otydl. 3-nerv.; ax små, rundade, tätt 4—8-blom., slutl. 
flere ggr kort. än det n. trinda, jemntjocka skaft.; karp.
4, släta, 3-kölade. — Sött vatt. — 7, 8 . ................P. p US fil US L.

Stj. hoptryckt trubbkant., n. trådsmal; bl. smalt jemnbr., 
trubb., ' 3—5-nerv.; ax ovala, tätt 6—8-blom., af det 
jemntjocka, n. plattade skaftets längd; karp. ojemna, 3-
kölade. — Sjöar, r. — 7, 8 . ....................................P. obtlisifdlius M. & K.

Stj. hoptr. 4-kant., n. trådsmal; bl. som hos föreg., kort udd
spets.; ax cylindr., glest 4—6-blom., åtminst. dubb. kort. 
än det uppt. tjockare, hoptryckta skaft.; karp. små, släta,
trubbköl. — Sött vatt., r. — 7, 8 . ........................... P. milCPGnåtus Schrad.

Stj. platt, vingkant., n. bladl.; bl. jemnbr., trubb. med 
kort udd, 3—5-nerv. o. strimmiga; ax slutl. cylindr.,
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10—15-blom., flere ggr kort. än det hoptryckta, jemntjoc- 
ka skaft.; karp. trubbköl., med n. rakt spröt. — Sött 
vatt., r. — 7, 8 . ...................................................... P. compréssus L.

**  Bl. lancettl. 1. bredare, likform., tunna, de flesta skif- 
tev.; stj. grenig.

Stj. plattadt 4-kant., tätblad.; bl. halft omfatt., afl. jemnbr., 
trnbb., starkt vågbrädd. o. finsåg., mörka 1. rödakt., 
glänsande; stipl. små, hinnakt., snart affall.; ax fåblom., 
med jemntjockt skaft; karp. med rund. rygg o. långt 
spröt. — Sött vatt., r., SV. — 7, 8 . ........................ P. crispus L.

Stj. trind; bl. hjertl. omfatt., afl. äggr., trubb., svagt vå- 
giga o. sträfva i kanten, brunakt.; stipl. som hos föreg.; 
ax glesblom., af det jemntjocka skaftets längd 1. kortare; 
karp. med rund. rygg o. kort spröt. — Vatt., a. — 7. • • P. perfoliåtus L.
Bl. n. runda................................................................ var. ro tu n d ifo liu s Spenn.

Stj. trind; bl. stora, halftomfatt., utdraget äggr. lancettl.
— lancettl., trubb., med vanl. huflik spets, platta o. 
helbrädd.; stipl. stora, hvita, hinnakt.; ax stora, med 
flere ggr längre, jemntjockt skaft; karp. med kÖlad rygg
o. kort spröt. — Djupa sötvatt. — 7, 8 . ................ P. praelongus Wulf.

Stj. trind; bl. stora, kortskaft., bredt lancettl., uddspets., 
vågbrädd., finsåg., gläns, gröna, rutform. nätnerv.; stipl. 
stora, Örtartade; ax stora, af det uppt. tjockare skaftets 
längd 1. kortare; karp. med rund. rygg. — Diupa söt
vatt., r. — 7, 8 . ............................................................P. lucens L.

*** Bl. lancettl., de nedre skiftev., oskaft., tunna, de öfre 
simmande, skaft., ofta läderart., stund, felslående; stj. 
enkel 1. grenig.

Stj. grenig; bl. lancettl., spets., de nedre med bred, halft
omfatt. bas, i kant. sträfva o. vågiga, glänsande; de 
simmande, ofta felslående, afl. lancettl. med spets, bas, 
tunna 1. läderart., ungef. af skaftets längd 1. längre; ax
skaft uppt. tjockare; karp. med kölad rygg. — Sött
vatt., r., SV., S. — 7, 8 . ............................................P. nitens Web.
Nedre bl. rännform., bågl. tillbakaböjda.....................var. cu rv ifö liu s  (Hrtm.)

Stj. grenig; nedre bl. n. jemnbr. lancettl. med smal bas, 
vågbrädd., de simmande, stund, felslående, äggr. ovala
— afl. med tvär 1. rund. bas, läderart., gläns., vanl. 
kort. än skaft.; axskaft uppt. tjockare; karp. med rund.
rygg. — Sött vatt., a. — 7, 8 . ............................... P. gram meus L.
Båda slagen af blad utvecklade................................ var. h eter  oph yllu s

(Schreb.)
Stj. vanl. enkel; nedre bl. smalt lancettl. med smal bas, 

svagt vågbrädd., de simmande lancettl. — tungl. med 
afsmaln. bas, vanl. läderart. o. längre än skaft., jemte 
axen o. de jemntjocka axskaft, rodnande; karp. med
kölad rygg. — Sött vatt. — 7, 8 . ............................P. ruféscens Schrad.
Alla bl. skaft., teml. fasta............................................ var. sp ath ulä tus

(Schrad.)
Mindre, med smalt lancettl. b l . ....................................var. m in or Hrtm.

Stj. vanl. enkel; nedre bl. jemnbr. lancettl. med halft
omfatt. bas, svagt vågbrädd., de simmande, vanl. fel-



slående, ovala med rund. bas, slutl. brunakt., vanl. 
längre än skaft.; axskaft jemntjocka; karp. med rund.
r y g g . ........................................................................... P. salicifdlius Wolfg.
Utan simmande bl.; långa axskaft. — Sött vatt., N.,
a. — 7, 8 . ................................................................... var. lan ceolä tu s

„ (Rchnb.)
**** Bl. lancettl. 1. bredare, långskaft., de flesta skiftev., 

de Öfre simmande, läderart., de nedre stund, ntan skifva; 
stj. vanl. enkel.

Liten; nedre bl. med tunn, smalt lancettl., vanl. qvar- 
sitt. skifva, de öfre äggr. 1. afl., spets.; axskaft jemn
tjocka; ax tätblom.; karp. rundrygg., rödakt. — Diken,
r., SY. — 7 . ............................................................... P.polygonifdliusPonrr.

M. lång; nedre bl. utan skifva, m. långa, smalt jemnbr., 
tunna, mångnerv., de Öfre smalt lancettl.; axskaft jemn
tjocka. — Flod., N. — 8 . ............................................P. sparganifolius Laest.

Alla bl. läderart., de Öfre äggr. 1. ellipt. — afl. med n. 
hjertl. bas, de nedre med lancettl., snart förmultnande, 
skifva; axskaft jemntjocka; ax glesblom.; karp. rundrygg.,
grönakt. — Sött vatt., a. — 7, 8 . ............................P. nåtans L.

De större arterna kunna, liksom hafstång, användas till gödsel.
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Fam. 104. Zosteråceae (Potamogetonåceae).  Blommor enkönade, 
utan hylle, bestående af 1 ståndare, utan sträng, eller af 1 pistill 
med utdraget stift ock 2-klufvet märke, ordnade skiftevist på en 
platt kolf inom ett slidlikt, längs midten i 2 klaffar uppbristande 
hölster; frukt enfröig nöt; m on oika , gräslika  h a fsv ä x ter  med sm ala  
bandlika blad, i iv a r a f en del in n eslu ta  b efru k tn in g sd ela rn a .

1. Zosiéra L. Blommor små, inneslutna i bladen.
Bl. omslid., ennerv, med 2 oty dl. sidonerv. o. rundad 
spets, de fertila, kortare, med kolfhölstret af bladets bredd *
o. hölsterklaff. uppt. rund.; fr. reffl. — Hafsvatt., r.,
S. — 7, 8 . ................................................................... Z. angustifölia Horn.

Kan användas till gödsel samt som omslag vid inpackning af bräckliga saker.

Fam. 105. lemnåceae. Blommor tvåkönade, utan hylle, bestående af 
1 eller 2 fria ståndare och 1 pistill med utdraget stift, ensamma 
inom ett enbladigt hinnaktigt hölster i den bladlika stammens 
kant; frukt enfröig nöt eller fåfröig kapsel; sm å bladlika, m en  blad- 
lösa, p å  y ta n  va n ligen  sim m ande och m yck et sä llan  blom m ande, m ed h var
an d ra  sam m an h ängan d e va tten vä xter .

1. Lémna L. Blommor mycket små, föga synliga.
St. afl. 1. n. spjutl. med 2 afl. lancettl. basflik., tunn, 
ennerv., vanl. nedsänkt ; rottråd 1; fr. nöt. — Längs ku
sten, a. — 6, 7 . ................................................................... L. trisulca L.



St. rund, platt, ljusgrön, nervlös; rottråd 1; fr. nöt. —
Stillastående vatt., a. — 6—8. ................................... L. mfnor L.

St. rund, platt, mörkgrön, under brunröd, flernerv.; rot af 
3 — flere trådar i knippe; fr. kapsel. — Stillast. vatt., r.
—  6, 7 . ......................................................................L  polyrrhfza L.

Föröka sig hufvudsakligen genom att nya växter utväxa och afskilja sig 
från de gamla, och Öfvervintra på bottnen af det vatten de bebo. Tjena till föda 
för sjöfogel och förhindra stillastående vatten från förskämning.
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Fam. 106. Callåceae (Ar o ideae). Blommor en- eller tvåkönade, ntan 
eller med regelbunden, 6-bladig, foderlik kalk; ståndare obestämda, 
vanligen 6, fria; pistill 1, ntan stift, 1— 3-rummig; frukt inom kal
ken, enrnmmigt, fåfröigt, saftigt eller torrt bär; h erm afrod ita , p o ly -  
gam a eller  m on oika  ö rter  m ed blom m or i kolf, med eller u ta n  om slu
tande M is te r .

1. Cåiia L. Blommor små, utan kalk, med hvita ståndarknappar.
Bl. långskaft., omslid., rundadt hjertl., spets., glänsande; 
hölster bredt äggr. med lång, smal spets, utvänd. grönt, 
invänd, hvitt; kolf grönakt., i spets, med endast stånd.; 
fr. röd. — Kärr, a. — 6 . ....................................... C. palustris L.

Den tjocka rotstocken begagnas som nödbrödsämne, bären giftiga. I rum 
odlas allmänt som prydnadsväxt den hogväxta G. a eth iöp ica  L., med stora n. pil
lika blad, stort hvitt hölster o. gul, vällukt, kolf, hemma från det tropiska Afrika.

2. Åcorus L. Blommor små, gulgröna.
St. plattadt 3-kant., uppt. med ett uppr., bladl., 2-eggadt 
hölster; bl. omslid., svärdl.; kolf vid hölstrets bas, ut
stående 1. uppr., gulbrun, ända upp 2-könad. — Vatt., 
r., SV. o. S. — 7, 8 . ...............................................A. Calamus L.

Den tjocka, starkt kryddluktande och smakande rotstocken är magstärkande 
och kan användas som krydda i st. f. kanel eller ingefära*

Fam. 107. Typhåceae. Blommor enkönade, med 3-talig, fjäll-, bår- eller 
borstlik kalk; ståndare 3, fria eller nedtill sammanhängande; pi
still 1, med vanligen utdraget stift; frukt enfröig nöt; m onoika  
sum p - eller v a tten v ä x ter  med sm ala , jem nbred a  blad och blom mor i  h u f-  
vud eller cy lin d risk a  kolfvar, u ta n  M is ter .

1. Typha Tourn. Blommor små, bruna eller brungula.
Bl. bredt svärdl., n. lancettl., platta; blomkolfvar tjocka, 

n. sammanhäng.; märke bredt, äggr. lancettl. — Vatt.
—  7 . ......................................................................... T. latifolia L.

13



194 107. TYPHACEAE.

Sp. ramésum Huds.

Sp. simplex Huds.
lon gissim u m  Fr.

Bl. smalt svärdl., mot bas. rännform.; blomkolf. smala, 
teml. långt åtskiljda; märke trådsmalt, jemnbr. — Vatt.
—  7 . ..........................................................................T. angustifdlia L.

Honkolfvarnas rikliga fjun kan begagnas till stoppning af dynor och dylikt.

2. Spargånium Tourn. Blommor små, gröna, med ljusgula ståndarknappar.
* Bl. åtminst. vid basen 3-kantiga, under kölade.

a. Stj. grof, uppr., uppt. grenig, med talr. blomhuf- 
vuden uppbärande grenar; bl. uppr., breda, vid basen 
3-kant. med konkava undre sidor; blomhufvud oskaft., 
de med hanblr m. talr.; fr. oskaft., kant., flere ggr 
längre än det tvärt hopdragna sprötet'. — Vatt. —
7, 8 . ..........................................................................
b. Stj. uppr. 1. uppt. simmande, enkel 1. med ens. 

blomhufvud uppbärande skaft.
Bl. uppr. 1. simmande, vid basen 3-kant. med plana si

dor, för öfr. under svagt kölade; nedre honblomhufvud 
skaft.; hanblomhufvud 3—6, oskaft.; fr. n. oskaft., kant., 
af det tvärt hopdragna sprötets längd. — Kärr, vatt.,
a. —  7, 8 . ...........................................................................................................

Stj. o. bl. utdragna, simmande.....................................var.
Bl. uppr. 1. simmande, öfverallt 3-kant.; blomhufvud som 
hos föreg., men vanl. endast ett med hanblr; fr. n. 
oskaft., 3-kant. spolform., jemnt afsmaln. till ett flere 
ggr kortare spröt. — Kärr, vatt., r. — 7, 8. • • •

** Bl. öfverallt platta 1. svagt rännform.
a. Stj. långsträckt, spenslig, uppt. grenig, med flere 

blomhufvuden uppbärande grenar; bl. simmande, långa 
o. smala; blomhufvud oskaft. 1. de nedre honhufvuden 
skaft., hanhufvud 4 —12; fr. långskaft., nervlös, ägg
form., af det tvärt hopdragna sprötets längd 1. kortare.
— Vatt. — 7, 8 . ........................................................
Stj. enkel.....................................................................
b. Stj. kortare, spenslig, enkel 1. med ens. blomhufvud 

uppbärande skaft.
Bl. som hos föreg., men kortare och bredare; nedre hon
blomhufvud vanl. skaft.; hanhufvud vanl. ensamt; fr. 
kort skaft., starkt nervig, 3-kant. äggform., n. kort. än 
det mindre tvärt hopdragna sprötet. — Vatt., kärr, N.
—  7, 8 . ....................................... ...............................

Stj. uppr. — uppstig.; bl. uppr. 1. simmande; blomhuf
vud som hos föreg.; fr. oskaft., nervlös, äggform., trubb., 
med kort 1. intet spröt. — Kärr, grundt vatt., a. —
7, 8 . ..........................................................................

Sp. glomeratum Laest.

Sp.
var.

nåtans (L.)
s im p lex  Fr.

Sp. affme Schnizl.

Sp. mfnimum Fr.
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ram . 108. Cyperäceae. Blommor en- eller tvåkönade, ntan eller med 
borst- eller hårlik kalk; ståndare vanligen 3, fria; pistill 1, med 
vanligen utdraget stift och 2—3 märken; frukt enfröig nöt, fri eller 
omsluten af ett flasklikt svepe (nötsvepet eller fruktgömmet); 
gräslika  eller  bladlösa, h erm afrod ita , m onoika  eller dioika örter  med sä f-  
stjelk  och sm å blom m or, sam lade i  a x  in om  skiftevisa  fjä ll,

1. Schoenus L. Ax svart 1. brunt.
Tufvad, spensl.; bl. trådl., rännform., uppr., kort. än 

halfva st.; ax 2—4, vank 2-blom., bild. ett afl. svart- 
brunt hufvud, föga kort. än det bruna, tvärt smalspets, 
yttre svepefjället; kalkborst vanl. 5, längre än den 3- 
kant. nöten; märken 3. — Kärr, r., SO. — 6, 7. • • Sch. ferrugineus L.

2. Rhynchdspora M. Yahl. Ax gulhvita 1. bruna.

Löst tufvad, med kryp. rotst. o. bladskott; bl. trådl., 
rännform.; ax talr., mörkbruna, 2—4-blom., bild. 2—4 
n. äggform. axl., skaft, knippen, m. kort. än svepebl.; 
kalkborst 3—6, m. längre än fr.; stånd. 3; märken 2, 
vanl. längre än stift. — Kärr, r., SY., M., SO. —
6, 7 . ................................... ...................................... Rh. fusca (L.)

Stj. enst. 1. löst tufv., med kort rotst.; bl. trådsmala, n. 
platta, kölade; ax talr., n. hvita, äldre gulakt., bild.
2—4 flockl., teml. långskaft, knippen, föga kort. än 
svepebl.; kalkborst omkr. 10, ungef. af fr:s längd; stånd, 
vanl. 2 ; märken 2, icke längre än stift. — Kärr. —
6, 7 . ..........................................................................Rh. älba (L.)

3. Scirpus Tourn. Ax brungröna 1. bruna.

* Ax talr. i greniga knippen; märken vanl. 3; stj. bla- 
dig 1. bladlös.

Stj. hög, trubb. 3-kant., bladig ända upp; bl. långa, 
kölade, sträfva; ax små, brungröna, i m. yfvig o. starkt 
förgren. saml., med 3 — flere svepebl.; axfj. trubb., udd
spets. — Fugt. st. — 7 . ........................................... Sc. sylvåticus L.

Stj. hög, hvasst 3-kant., bladig nedom midten; bl. långa, 
platta, n. kölade, långspets., uppt. m. sträfva; ax stora, 
bruna, i föga grenig 1. n. hufvudl. saml., säll. ens., med 
2—3 svepebl.; axfj. 3-tand.; märken 2—3. — Hafs- 
stränd. i vatt. — 7, 8 . ............................................... Sc. maritim US L.

Stj. hög, trind, bladlös, vid basen med svartbruna slid.; 
ax bruna, i hufvudl., skaft, gyttring, kort. än det stj:s 
förlängning liknande svepebl.; axfj. urnupna med udd,
hårbrädd. — Yatt., a. — 7.'.......................................Sc. lacustris L.
Mindre, blågrön, med kortskaft., svartbrun axgyttr., sträf- 
prickiga, mer helbrädd. axfj. o. vanl. 2 märken. — Hafs- 
stränd............................................................................var. glåu cus (Sm.)
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** Ax flere, bildande ett 2-sid., sammans, ax; märken 2; 
stj. bladig.

Stj. från kryp. rotst., uppr. 1. bågbojda, trubb. 3-kant., 
med bladskott; bl. n. platta, nedt. rännform., nppt. n. 
kölade, sträfva; sammans, axet smalt äggr. — n. jemn- 
br., ljusbrunt, af 8 1. flere minst 6-blom. ax, kort. än det 
gröna, trådsmala svepebl. — Fugt. st., r., SY. — 6, 7. • Sc. COmpréssus (L.) 

Stj. från kryp. rotst., talr., nppr., vanl. raka, trinda; bl. 
halftrinda, släta; sammans, axet n. trindt, äggr., mörkt 
rödbrunt, af 3—7 2—5-blom. ax, vanl. af svepebks
längd. — Hafsstränd., r. — 6, 7 . ............................... Sc. rufus (Huds.)

*** Ax ensamt i toppen, utan svepebl.; märk. vanl. 3, stund.
2; stj. bladlös.
a. Stiftets bas qvarsitt. såsom ett bihang på fr:s spets.

Stj. från kryp. rotst., uppr., trind, nedt. med vanl. röd
bruna, tvärhuggna slid.; ax brunt, vid bas. omslutet af 
2 mots., sterila, trubb. ijäll, de öfr. fj. spets., hinnkant.;
märken 2. — Yåta st., a. — 6—8 . ........................Sc. palustris L.

Som föreg., men mindre, med svartbrunt ax, vid bas. 
omslutet af ett enda sterilt fjäll, de Öfr. trubb. o. mindre 
tydl. hinnkant. — Yåta st., isynnerh. hafsstränd. —
6— 8 . ..........................................................................Sc. uniglumis Link.

Stj. knippev. från kryp. rotst. 1. tufvade, m. låga, borstfina,
4-kant. o. fårade, nedt. med en sned o. vidgad slida; ax 
m. litet, slutl. brunt, vid bas. omslut, af det nedersta 
fj. — Stränd., a. — 6—8. • • • • ........................ Sc. aciculåris L.
b. Stiftets bas ej qvarsitt., hvarigenom fr. utan bihang.

Stj. tufvade, trinda, nedt. med rödbruna sneda o. en grön
tvärhugg., trång slida; ax brunt, fåblom., något längre
än de 2 nedersta uddlösa fj. — Fugt. st. — 6—8. • Sc. pauciflorilS Lightf.

Stj. tätt tufvade, trinda, nedt. med gråbrungläns. slid., med 
1. utan borstl. bladämnen; ax brunt, fåblom., kort. än 
det nedersta med en lång grön udd försedda fj. —
Kärr. — 6, 7 . ............................... ...........................Sc. caespitdsus L.

De mjukare, saftigare arterna, la cu str is (säf) samt p a lu s tr is  och uniglum is, 
kunna tjena som boskapsfoder; den förstnämnda användes dessutom till taktäck
ning och åtskilliga flätverk, såsom mattor, väskor o. s. v.

4. Eridphorum L . Ax svartgrå, bruna 1. gröna, slutl. hvitulliga.
* Ax ensamt, litet, ljusbrunt, med gles ull af få, uppr., 

krusiga silkeshår; stj. sträf, n. bladlös.
Stj. talr. från kryp. rotst., trådsmala, styfva, 3-kant., nedt. 
med slidor med 1. utan borstl., trekant, bladämnen; ne
dersta axfj. med grof udd, n. af axets längd; stånd. 2,
stund. 1. — Kärräng. — 6, 7 . ....................................E. alpmum L.

** Ax ensamt, teml. stort, med svartakt. fj. o. tät ull; 
stj. glatt, nedt. bladbär., uppt. med bladlösa slidor.

Stj. talr., tätt tufv., uppt. n. 3-kant; bl. långa, n. tråd
smala, styfva, ofta sträfva, Öfre bladlösa slidor vidgade; 
ax äggform.—n. klotr., med n. likform., svartgrå, ge- 
nomskinl. fj.; stånd.kn. n. af strängens längd; ull hvit.
?— Kärr, a. — 4, 5 . ................................................... E. vaginåtum L.
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Stj. ens. 1. få, tufy., trinda, spensl.; bl. som hos föreg., 
men släta, o. öfre bladlösa slid. föga vidgade; ax äggf.
—omv. äggform., med n. likform., svartgröna, ogenom- 
skinl. fj.; stånd.kn. flere ggr kort. än sträng.; ull svagt 
rödakt. — Kärr, r., N. — 5, 6. ................................E. Cåilithrix Cham.

Stj. få, från kryp. rotst., trinda, styfva; bl. korta, ränn
form., mjuka o. släta, öfre bladlösa slid. ej vidg.; ax 
bredt klotr., med svartbruna, mest ogenomskinl. fj., de 
nedre m. större; stånd.kn. som hos föreg.; ull hvit,
stund, svagt rödakt. — Kärr, N. — 5, 6 . ................E. Scheuchzéri Hoppe.

*** Ax flere, med svepebl., teml. stora, skaft., med brun- 
1. grönakt. fj. o. tät ull; stj. glatt, bladbär., utan blad- 
losa slidor.

Stj. n. trind; bl. kölade 1. rännform., i spets. 3-kant., 
sträfva, blågröna; ax med plattade, glatta skaft o. brun
grå, spets, fj.; ståndarkn. längre än sträng. — Kärr,
a. — 5, 6. ...................................................................E. angustifölium Roth.
Lägre, med korta, 3-kant. b l........................................ var. tr iqu etru m  Fr.
Hög, med långa, n. platta b l........................................ var. elä tiu s M. & K.

Stj. uppt. trubb. 3-kant.; bl. n. platta, teml. breda, kö
lade, i spets. 3-kant., vanl. sträfva, ljusgröna; ax med 
n. trinda, sträfva skaft o. mörkbruna, spets, fj.; stånd.- 
knapp. kort. än sträng. — Kärräng. — 5, 6. • • • • E. latifolium Hoppe* 

Stj. spensl., trubb. 3-kant.; bl. 3-kant., trådsmala, släta, 
gröna; ax teml. små, med n. trinda, sträfva skaft o. 
gröna, trubb. fj.; stånd.kn. som hos föreg. — Kärr.
—  5, 6. .......................................................................E. gracile Koch.

Den yfviga axullen kan användas till stoppning af dynor.
5. Carex L. Axen af olika färg.

* Ax flere, enkönade, uppt. hanax, nedt. honax, de 
förra stund, i spets, med honblr, de sednare med hanblr. 

f  Pistill med 3 märken.
a. Hanax 2—9, säll. 1; fruktgömmen glatta; skärm om

fattande, utan slidor, det nedersta jemnhögt med ax- 
saml. 1. högre.

1. Fruktgömmen tilltryckta—utstående, äggform. 1. 
ovala, småning. afsmaln.; stj. skarpt trekant., åtminst. 
uppt.; bl. platta, kölade, sträfbrädd., med trådlikt upp- 
rispbara slidor.

Högt o. groft; bl. teml. breda, tydl. tvärnerv., under blå- 
grona; hanax 3—5; honax brunakt., kortskaft. o. uppr.
1. de nedre långskaft, o, lutande; fruktgöm. kullriga,gläns., 
tätnerv., finstrim. o. intryckt punkt., i spets, kort 2-udd., 
af det spets, fjällets längd 1. kortare. — Stränd., diken, 
r., S. o. M. — 6 . ....................................................... C. ripåria Curt.

Som föreg.; bl. otydl. tvärnerv., blågröna; hanax 2—3; 
honax brunakt., oskaft. 1. kortskaft., uppr.; fruktg. plat
tade, matta, glest grofnerv., upphöjdt strälpunkt., i spets, 
kort 2-udd., vanl. längre än fj. — Kärr, diken, r., S.
— 6 . ......................................................................... C. paludösa G-ood.
Honax smala med sylspets. fj., längre än fruktg.; mär
ken stund. 2 . ............................................................... var. sp ad icea  (Roth)
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Mindre än föreg.; bl. otydl. tvärnerv., ljusgröna; hanax 
1 — 3; honax gulakt., kortskaft., uppr. 1. det nedre lu
tande; fruktg. uppblåsta, gläns., glesnerv., med djupt 
2-spets. spröt, m. längre än fj. — Våta st., a. — 6 . • - C. vesicaria L.

2. Fruktgömmen utspärrade, uppblåsta, n. klotr., 
med tvärt hopdraget, djupt 2-tand. spröt; bladslid. ej 
upprispbara i trådar.

Högt o. groft; stj. uppt. hvasst trekant.; bl. teml. breda, 
gulgröna, ty dl. tvärnerv., platta, kölade o. sträfbrädd.; 
hanax 4—9; honax gulakt., Öfre oskaft., uppr., nedre 
skaft., lutande 1. hängande; fruktg. gläns., längre änfj.
— Stränd., r., N. o. O. — 6, 7 . ................................C. laevirostris (Bl.)

Mindre än föreg.; stj. trubb. trekant., slät; bl. blågröna, 
vanl. tvärnerv., köladt rännform., mot spets, sträfbrädd.; 
hanax 1—3; honax smala, gulakt., stund, bruna, för 
Öfr. som hos föreg. — Våta st., a. — 6. ....................C. ampullacea Good^

b. Hanax 2—3, säll. 1 ; fruktgömmen håriga 1. tydl. 
sträfva; nedre skärm med 1. utan slida; jemnhögt med 
axsaml. 1. högre.

1. Honax lutande, slutl. hängande; fruktg. sträfprick.
1. uppt. i kant. styfhår., med m. kort spröt.

Stj. trubb. trekant., uppt. sträf, nedt. bladig, blågrön, 
liksom de smala, platta o. kölade, styfva o. sträfbrädd. 
bl.; nedre skärm utan, stund, med slida; honax mörk
bruna. — Fugt. äng., r., SV. — 6 . ...................................... C. glåuca Scop.

2. Honax uppr.; fruktg. hår., med tydligt utdraget 
spröt.

Stj. hög, spensl. o. styf, n. trind, uppt. trubbkant. o. 
sträf; bl. grågröna, långa, n. trådl. hoprullade, uppt. 
sträfbrädd.; skärm n. utan slida, likn. bl.; fruktg. tätludna, 
med djupt 2-tand. spröt. — Kärr, stränd. — 6, 7. • • C. filiformis L. 

Stj. trubb. trekant.; bl. ljusgröna, mjuka, platta o. kölade, 
jemte slid. mjukhår.; nedre skärm med lång slida; 
fruktg. gleshår., med 2-udd. spröt. — Grässtränd., r.,
S. —  6 . ..........................................................................................................................................C. hirta L.

C. Hanax 1 ; honax långskaft., lut. 1. häng.; fruktg. 
glatta; nedre skärm med slidor; stj. tufvade.

1. Skärm n. jemnhöga med axen 1. högre, med gröna 
slidor af olika längd.

Stj. n. trådfin, trubb. trekant., slät, vid basen blad.; bl. 
smala, platta, sträfbrädd.; skärm korta, med långa slid.; 
honax glest fåblom., högre än det lilla hanaxet; fruktg. 
gläns, bruna, hvitspets., längre än de snart affall., hvita, 
hinnakt., trubb. lj. — Fugt. äng., r. — 6, 7. • • • • C. capillaris L. 

Stj. spensl., skarpt trekant., hårbrädd. 1. smålud., nedt. 
blad.; bl. platta, kölade, mjuka,#under hvithår.; skärm 
långa, vid bas. ofta tvärrynk., med m. korta slid.; honax 
gröna, tätblom., lägre än hanax.; fruktg. uppr., trubb., 
utan spröt, med hinnakt., sylspets. fj. — Gräsmark, a.
—  6, 7 . ...................................................................... C. palléscens L.
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Stj. grof, skarpt trekant., bladig; bl. breda, platta, sträf- 
brädd., glatta; skärm långa, med m. korta slid.; honax 
tätt mångblom., med gläns, gröna, ntspärr.—nedböjda, 
2-uddigt sprötspets., starkt tätnerv. fruktg. o. gröna, 
syll. fj. — Stränd., r., S. o. M. — 6, 7 . ................

2. Skärm med m. korta, brnn- 1. svartkant. slidor; 
honax korta, tätblom.; fruktg. utan spröt, blekt blågröna, 
med bruna fjäll.

Stj. föga tufvade, med kryp. rotst., spensl., hvasskant., 
uppt. sträfva, vid bas. blad.; bl. smala, kölade, blågröna, 
styfva, sträfbrädd.; skärm korta, n. syll.; hanax uppr., 
smalt jemnbr.; fruktg. med n. lika långa o. breda, spets., 
rödbruna fj. — Kärrdy, a. — 6, 7 . ............................

Stj. mer tufvade, hvasskant., n. släta; bl. bredare, platta, 
gröna, mjuka, släta, uppt. sträfbrädd.; skärm jemnhoga 
med axsaml. 1. högre, bladl.; hanax lut., n. klubbl.; 
fruktg:s fj. längre, smalare, långspets., mörkbruna. — 
Kärr, a. — 6. • * .......................................................

d. Hanax 1; honax vanl. kort- 1. oskaft., uppr.; 
fruktg. glatta; nedre skärm vanl. med slidor; stj. nedt. 
bladig.

1. Fruktg. nerv., tydl. 2-spets.; honax tätblom., vanl. 
långt åtskiljda; skärm vanl. kort. än axsaml., med långa 
slidor.

Stj. tufvade, trubbkant., släta; bl. korta, smala, platta, 
kölade, styfva, sträfbrädd.; skärm smala, med gröna, 
brunkant. slid.; honax m. långt åtskiljda; fruktg. gul
gröna 1. brunakt., n. uppr., med kort, bredt spröt o. 
längre än de tvärt sträfudd. fj. — Hafsstränd., r., SY.
-  6, 7 . ....................................................................................

Stj. från rotst., otydl. hvasskant., slät, uppt. sträf; bl. 
vanl. korta, smala, platta, kölade, sträfbrädd.; skärm 
vanl. m. smala, n. syll.; fruktg. gulgröna, n. uppr., 
med långt, smalt spröt o. ungef. af de spets., uddlösa 
fjällens längd 1. längre. — Fugt. äng., r., SY. — 6, 7. • • 
Stj. sträf; bl. o. skärm längre o. bredare, de sedn. 
stund, högre än axsaml.; fruktg. utstående, uppblåsta, 
sterila............................................................................

2. Fruktg. nerv., tydl. 2-spets.; honax tätblom., korta, 
åtminst. de Öfre tättsittande; skärm långa, bladl., med 1. 
utan slid.; stj. tufvade.

Stj. trubbkant. 1. uppt. hvasskant., nedt. blad.; bl. kölade med 
nedvikna kanter, mot spets, sträfbrädd.; skärm med långa
— n. inga slid.; honax ovala — rund., gulgröna; fruktg. 
utspärr., uppblåsta, med tvärt hopdrag, nedböjdt spröt 
af dess egen längd. — Yåta äng., a. — 6, 7. • • • • 
Stj. n. sträf; honax n. åtskiljda; hanax långskaft. • •

Stj. trubbkant., slät; bl. n. rännform.; skärm vanl. utan 
slida; honax små, rundade, gröna; fruktg. utspärr., upp-

C. Pseudocypérus L.

C. limosa L.

C. irrigua (Whlnb.)

C. distans L.

C. Hornschuchiäna
Hoppe.

var. fu lv a  (Good.)

C. flåva L.
var. lep id ocd rpa

(Tausch)
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blåsta, med kort, rakt spröt. — Strand., kärr, a. —
6, 7................................................................................
Honax n. åtskiljda; spröt längre; hanax långskaft. • •
Hanax med honblr i spets............................................

Stj. styf, spenslig, n. trind, slät; bl. rännform.—hoprull., 
styfva, krökta, blågröna, släta; skärm styft trådl., utan 
1. med kort slida; honax afl. äggr. — klotr., gråbrun
akt.; fruktg. n. uppr. 1. utstående, ej uppblåsta, med 
kort, rakt spröt. — Hafsstränd., r., SY. — 6, 7. • • • 

3. Fruktg. otydl. nerv. 1. nervlösa, med hel 1. ur- 
nupen, trind spets; honax glesblom., utdragna, åtskiljda 
1. de Öfre närsitt.; skärm korta, vanl. med långa slid. 

Stj. ens. från rotst., trubbkant., slät, n. slak, rent grön, 
jemte de korta, platta, kölade o. sträfbrädd, bl.; skärm 
vanl. kort. än sitt ax, med m. vidgade slid.; fruktg. afl., 
plattadt 3-kant., gröna, med kort spröt, m. längre än 
de bruna, ej hinnkant, fj.— Fugt. skog. — 6,7. • • • 

Stj. som hos föreg., men styfvare o., jemte de smalare bl., 
blågrön; nedre skärm af axets längd 1. längre, med föga 
vidgade slid.; fruktg. uppblåsta, om v. äggr., blekt blå- 
grÖna, med m. kort spröt, m. längre än de bruna, ofta 
smalt hinnkant, fj. — Fugt. äng., a. — 6, 7. • • • • 
Till alla delar mindre, smalare o. spensligare. — r. • • 

Stj. tufvade, med bladskott, trekant., uppt. sträfva, spensl., 
jemte de långa, smala, styfva, kölade 1. rännform. o. 
uppt. sträfbrädd. bl. ljust blågrå; skärm syll., med kort 
slida, 1. det nedre bladl., jemnhögt 1. högre än axsaml., 
med lång slida; honax små; fruktg. afl., hoptryckta, 
grönakt. hvita, med omärkl. spröt, föga längre än de 
trubb., bredt brunkant. fj. -— Kärrdy, r., Y. — 6, 7. • •

e. Hanax 1; honax skaft. 1. oskaft.; fruktg. småludna; 
skärm m. korta, med 1. utan slid.; stj. nedt. kortblad. 
1. endast med bladslid.; talr., vanl. långa, bladskott.

1. Honax kort- 1. vanl. oskaft., korta, tjocka, tät
blom., lägre än hanaxet; skärm utan 1. med m. kort 
slida.

a . Stj. o. bladskott tätt tufvade.
Tufvor med talr. förvissn. bl. o. rödbruna slid.; stj. spensl., 

flerböjd, uppt. hvasst trekant, o. sträf; bl. platta, kö
lade, styfva, sträfva, under glatta; skärm gröna, syll., 
utan slida; honax oskaft., tättsitt., klotrunda; fruktg. 
ljusgröna, n. klotr., med spröt, nervlösa, ungef. af de syl- 
spets. fjällens längd. — Stenback., SY., S., M. — 6, 7. • • 

Tufvor med talr. långa bl. o. svartröda slid.; stj. spensl., 
uppr. 1. bågböjd, trubb. trekant., uppt. sträf; bl. smala, 
mjuka, sträfbrädd., under gleshår.; skärm vidgade, hinn
akt., bruna, stund, med grön syll. udd, utan slida; 
hanax smalt, spets.; honax oskaft., tättsitt., rund. ägg
form.; fruktg. ljusbruna, afl., spets., nerv., längre än de 
trubb., uddspets. fj.— Lund., r., SY. — 5, 6. • • • •

C. Oedéri (Ehrh.)
var. oed ocä rp a  Andrs, 
var. a cro g y n a  Hrtm.

C. exténsa Good.

C. vaginåta Tausch.

C. panicea L.
var. su blivid a  Hrtm.

C. Iivida (Whlnb.)

C. pilulffera L.

C. montana L.
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fi. Stj. o. bladskott från krypande rotstock, enst. 1. 
föga tufvade.

Stj. spensl., uppstig. 1. uppr., trubb. trekant., slät, vid 
bas. med vissn. bl. o. bruna slid.; bl. platta, kolade, 
glatta, under sträfva; skärm hinnakt., ljusbruna, grön- 
udd., med kort slida; hanax klubbl.; honax kort- 1. o- 
skaft., närsitt., rund. afl.; fruktg. gråbrunakt., rund. omv. 
äggr., kortspets., nervlösa, af de uddspets, fjällens längd.
— Back., r., SY. — 5, 6. ........................................... C. praécox Jacq.

Som föreg., men mer blågrön, med kortare, styfvare bl.; 
skärm hinnakt., bruna, med 1. utan udd o. m. kort, svart- 
brun slida; hanax klubbl.; honax som hos föreg.; fruktg. 
brunakt., rund. afl., kortspets., nervlösa, af de breda, 
trubb., hvitt o. vanl. fransigt hinnkant, fjällens längd.
— Back. — 5, 6. ....................................................... C. ericetörum Poll.
Bl. mjukare; fruktgömmefj. smalare, helbrädd. . . . .  var. m em bran acea  

Stj. spensl., uppr., slät, uppt. hvasst trekant, o. sträf, Hoppe.
vid bas. med rödbruna slid.; bl. smala, kolade, mjuka,
sträfbrädd.; nedre skärm bladl., n. jemnhögt med ax- 
saml., utan slida; honax n. oskaft., åtskiljda, rund. 
äggr.; fruktg. gröna, äggr., otydl. nerv., längre än de 
breda, n. trubb., hinnkant, fj. — Fugt. skog. — 6, 7. • • C. globularis L.

2. Honax ty dl. skaft., utdragna, smala, glesblom., 
det Öfre jemnhögt med 1. Öfverskjut. hanaxet; skärm 
bruna, slidl.; stj. o. bladskott från krypande rotst., tuf
vade.

Stj. hvasst trekant., sträf, vid bas. med korta, syll. bl.; 
bladskott långa, platta, kölade, sträfbrädd.; ax åtskiljda, 
hanax skaft., jemnhögt 1. öfverskjut. honax.; fruktg. fler- 
nerv., af det bruna, spets, fjällets längd. — Torra st., 
r., M. — 5, 6 . ........................................................... C. pediförmis Mey.

Stj. trubbkant., n. trind, slät, vid bas. med rödbruna 
slid.; bladskott långa, breda, platta, sträfbrädd.; ax när
made, hanax oskaft., lägre än de långa, långskaft, hon
ax.; fruktg. ennerv., af det bruna, breda, tvära o. udd
spets. fjällets längd. — Skogsbäck. — 6 . ................C. digitata L.

Stj. trind, slät, vid bas. med gröna 1. rödbruna slid.; bl. 
kortare o. smalare än hos föreg.; ax fingerl. närmade, 
hanax oskaft., jemnhögt 1. lägre än de små, kortskaft,, 
vanl. utböjda honax.; fruktg. ennerv., m. längre än det
ljusbruna, breda, uddspets. fj. — Lund., r., SV.— 6. • • C. ornithöpoda Willd.

f. Hanax 1, uppt. med honblr; honax kort- L oskaft.; 
fruktg. sträfprick.; skärm utan 1. med kort slida.

(C. B u xba um ii Whlnb., C. alpina (Sw.) se afdeln. **+).

f f  Pistill med 2 märken.
a. Hanax 2 — flere; honax vanl. långskaft., med breda, 

vanl. ljusa, 3-nerv. o. uddspets, fjäll; skärm bladl., 
vanl. jemnhöga med axsaml.; bl. styfva, n. platta; stj. 
kortare än de långa bladskotten.

Stj. trind, uppt. trubbkant., slät, nedt. med trådl. upp- 
rispbara slid.; bl. breda, gulgröna 1. blekgula; honax



202 108. CYPERACEAE.

bleka, afl. cylindr., häng., vani. kort. än skaft.; fj. blek
gula, med m. lång, tvärt hopdragen, borstl. udd. —
Hafsstränd., r., NV. — 6 . ............................................

Stj. trubbkant., slät, nedt. med icke upprispbara slid.; bl. 
smalare än hos föreg., ljust blågröna; honax vanl. röd
bruna, afl., uppr. 1. lut., längre än skaft., stund. n. 
oskaft.; fj. mörkbruna, äggr., med kort, tvärt hopdragen 
udd 1. uddlösa. — Hafsstränd., r., N. — 6, 7. • • •
Stj. m. låg; honax skaft. 1. n. oskaft.........................
Stj. hög, grof, n. hvasskant.; bl. bredare; fj. uddspets.- 

Stj. trubbkant., vanl. hög, spenslig, med slid. som hos 
föreg.; bl. breda, gulgrönakt.; honax långa, smalt klubbl., 
uppr., längre än skaft., stund. n. oskaft.; fj. ljusbruna, 
lancettl., afsmaln. i en lång spets. — Hafsstränd., r.,
N. — 6, 7 . ...................................................................
Stj. låg; honax oskaft.................................................

b. Hanax 1 — flere; honax vanl. kortskaft., uppr., smala, 
tätblom., med vanl. mörka, ennerv., uddlösa fj.; skärm 
bladl., n. jemnhöga med axsaml. 1. högre; stjelkbl. 
långa, rännform. 1. platta; stjelkbasen utan trådlikt upp
rispbara bladlösa slidor.

1. Bl. o. skärmbi. rännform., stund. n. hoprullade.
Stj. hög, styf, slät, uppt. trubb. trekant., kort. än de långa, 
kölade bladskotten, blågrön; skärm breda, m, högre än 
axsaml.; hanax flere; honax vanl. klubbl.; fj. vanl. trubb., 
brungröna, kort. än de hvitakt., nervlösa fruktg. —
Stränd., a. — 6, 7 . .......................................................
Renare grön; axfj. utdraget spets. — N., r . ................

Stj. vanl. låg, ens. från rotst., uppt. hvasst trekant., län
gre än bladskotten, mörkgrön; skärm smala, ungef. 
jemnhöga med axsaml. 1. lägre; hanax vanl. 1; honax 
vanl. afl.; Q. trubb. 1. spets., svartbruna, vanl. kort. än 
de gröna 1. bruna, oty dl. nerv. fruktg. — Fugt. st., a.
—  5 — 7 . ..........................................................................................................................................................................................

Gröfre, med groft sträfpunkterade fruktg. o. större axfj.
— N., r . .......................................................................
Hög, spensl., tufvad; bl. långa, smala, n. trådl. hoprull.; 
ax smala........................................................................

2. Bl. o. skärmbi. breda, platta, slaka.
Stj. hög, slak, skarpt trekant.; bl. tvåkölade, skarpt sträf- 
brädd.; skärm högre än axsaml.; hanax flere; honax 
vanl. långa o. slaka, stund, kortare o. uppr., stund, vid 
bas. glesblom. o. smalare; vanl. långa, spets., svart
bruna, stund, korta, trubb.; fruktg. gulgröna, bruna 1. 
svarta, otydl. flernerv. — Våta st., a. — 6, 7. • • • 
Skärm m. långa; ax tjockare, uppr.; fj. kort. än fruktg. • • 
Gulgrön; stj. föga sträf; ax m. långa, mot bas. gles
blom., häng.; fj. bruna, m. längre än fruktg. • • • •

C. maritima Mull.

C. salsna Whlnb.
var. hum ilis M.Br. 
var. cu sp id a ta  (Whlnb.)

C. halöphila F.Nyl.
var. hum ilis M.Br.

C. aquatilis Whlnb.
var. cu sp id a ta  Laest.

C. vulgåris Fr.

var. e ly trö id es  (Fr.) 

var. ju n cé lla  Fr.

C. acuta L.
var. flu v ia tilis Hrtm.

var. p e r s o n a ta  Fr.
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B lågrön; stj. sträf; ax långskaft., häng.; fj. svartbruna,
m. längre än de nerv. fru k tg .....................................var. p r o l i x a  (Fr.)
Grön; stj. styfvare; ax kortare, uppr.; fj. svarta, trubb.,
m. kort. än de starkt 3-nerv. fru k tg .........................var. tr icostä ta  (Fr.}

C. Hanax 1 — flere; honax uppr., kortskaft., tätblom., 
med svartbruna, uddlösa fj.; skärm små, ofta n. borstl.; 
stjelkbl. korta, rännform. 1. platta, med nedvikna kanter; 
stjelkbasen omgifven af bladlösa, i trådar upprispbara 
slidor.

Stj. starkt tufvade, höga, styfva, hvasst trekant., med gul
grå, kölade basslid.; bl. uppr., rännform.; bladskott 
breda, med nedvikna kanter, slaka; skärm bladl., lägre 
än axsaml.; hanax flere; honax uppt. med hanblr, af- 
smalnande; fruktg. flernerv., grå 1. dunkelgröna. —
Kärr o. stränd., r. — 6. ........................................... C. stricta Good.
Lösare tufvad, med grenskott; stj. n. slät, med få, spar
samt groftrådiga basslid.; skärm längre o. bredare; honax
smalare; fruktg. mindre, oty dl. nerv., gröna.................var. tu r f ö s a  (Fr.)

Stj. hårdt tufvade, höga, spensl., hvasst trekant., med
rödbruna, trinda basslid.; bl. platta, slaka; bladskott 
som hos föreg., men slakare, m. långa; skärm små, 
borstl. 1. inga; hanax 1; honax korta, afl. 1. rundade; 
fruktg. nervlösa, gröna, gul- 1. brunakt. — Fugt. äng., 
a. — 5, 6 . ................................................................... C. caespitösa L.

d. Hanax 1, med 1. utan honblr i spets.; honax o- 
skaft., med bruna 1. brungula fj.; skärm små, fjäll- 1. 
borstl.

(C . m icrostächya Ehrh., se afdeln. ** f f  A I c 1; C. norvégica Willd., samt C. gla
reosa Whlnb., afdeln. ** f f  A III a 1).

** Ax flere, ofta bildande liksom ett enda sammansatt 
ax 1. hufvud, ant. alla tvåkönade 1. toppaxet tvåkonadt, 
säll. endast hankönadt, o. sidoaxen honkönade.

f  Pistill med 3 märken, toppaxet tvåkonadt, 
med hanblr vid basen, säll. hankönadt; sidoaxen 
honkönade.

Stj. ens. 1. tufvade, med bladskott, grofva, uppr., hvasst tre
kant., vid bas. blad. o. med rödakt., i trådar upprisp
bara slid.; bl. blågröna, smala, platta, sträf brädd.; nedre 
skärm bladl., jemnhögt med axsaml.; ax kort- 1. oskaft., 
nedre ofta aflägsnadt, toppax större, bredt klubbl.; fj. 
rödbruna med lång, grön spets, längre 1. lika långa med 
de blekt blågröna, nerviga, sträfprick. fruktg. — Fugt. 
äng., r. — 6 . ............................................................... C. Buxbäumii Whlnbr

Stj. tufvade, med bladskott, spensl., uppr., hvasst trekant., 
nedt. blad., utan upprispbara slid.; bl. ljusgröna, smala, 
platta, sträfbrädd.; skärm bladl. 1. syll., af olika längd; 
ax kort- 1. oskaft., tättsitt., likform., n. klotrunda; fj. 
svartbruna, hälft. kort. än de gulgröna, brunspets., nerv- 
lösa, sträfprick. fruktg. — Fugt. gräsmark, N. — 6, 7. • • C. alpina (Sw.)
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t f  Pistill med 2 märken.
A. Ax tvåkonade, med hanblr vid basen (undan

tag. G jJ ten ella  Schkuhr, med hanblr i spets.), 1. allenast 
toppaxet tvåkonadt, säll. endast hankönadt, o. de nedre 
med endast honblr.

I. Fruktg. med upp t. sträfva kanter, utan hinn
kant, mer 1. mindre ty dl. 2-tand. sprötspets.

a. Ax tvåkonade, glesblom., saml. till ett klotrundt 
hufvud, med 3 långa, bladl. skärm.

Bl. talr., smala, jemnhöga med stj. 1. högre; axsaml. 
grönbrun; fruktg. afsmaln. till sprot af de sträft borst
spets. fjällens längd. — Fugt. st., r., O., SO. — 7, 8. •

b. Ax tvåkonade, långt åtskiljda, med långa, bladl. 
skärm, högre än axsaml.

Stj. tufvade, spensl., slaka, trubbkant., uppt. sträfva; bl. 
långa, smala, rännform., mjuka, sträfbrädd.; ax små, 
blekgröna, öfre närmade, utan 1. med små skärm; fj. 
hinnakt., spets., kort. än fruktg. — Lund., r., SY. — 6. • 

C. Ax mindre långt åtskiljda 1. närsitt., med små 
hinnakt., borstl. 1. omärkl. skärm.

1. Toppax tvåkonadt 1. af blott hanblr, sidoaxen 
honkönade; fruktg. tilltryckta med kort spröt.

Stj. ens. 1. föga tufv., spensl., uppr., uppt. 3-kant. o. 
sträfva; bl. smala, rännform., med syllik, trekant, spets, 
sträfbrädd., blågröna; ax små, närsitt., det öfversta m. 
längre, slutl. klubbl., med få 1. inga honblr i spets.; fj. 
gulbruna, hinnkant., föga kort. än fruktg. — Kärr, r.
— 6, 7 . .......................................................................

:Som föreg., men mer tufvad; bl. n. platta, kölade, gul
gröna; ax afl., likform., det Öfversta endast vid bas. 
hankön.; fj. gröngula, hinnkant., af fruktg:s längd. — 
Kärräng., r., SO. — 6, 7 . ............................................

2. Alla ax tvåkonade, afl., med tilltryckta 1. utstå
ende, mer 1. mindre tydl. sprötspets. fruktg.

Stj. tufv., hvasskant., sträfva; bl. platta, kölade, sträf
brädd., slaka, gulakt. gröna; ax talr., afl.—klubbl., teml. 
förlängda, ljusbruna; fruktg. utstående, smala, med tydl. 
spröt, tydl. nerv., dubb. längre än de bruna, hinn
kant. fj. — Fugt. äng. — 6, 7 . ................................

Som föreg., men bl. styfva, blågröna; ax färre, n. åt
skiljda, äggr. afl.—klubbl., gröna 1. gulakt.; fruktg. till
tryckta, afl. äggr., med kort spröt, otydl. finnerv., län
gre än de blekgula, hinnakt. fj. — Fugt. st., a., — 6, 7. • • 
GrrÖfre, med tjocka, gulakt., uppt. närsitt. ax; bredt
äggr. fruktg....................................................................
Spädare, med små, rundade, åtskiljda ax; fruktg. n.
släta i kanten................................................................

Som föreg., med grofre, sträfvare stj.; mjukare, gröna, 
slutl. gulakt. bl., kort. än stj.; mörkare ax, de Öfre 
korta, tättsitt.; fruktg. med tydligare, n. utstående spröt, 
på hvilket finnes en hvit 1. brun längdspricka från spets, 
nedåt; fj. gula, hinnakt. — Yåta äng. — 6, 7. • • •

C. cyperöides L. 

C. remota L.

C. microståchya Ehrh. 

C. hélvola Bl.

C. elongåta L.

C. canéscens L.

var. ro b u stio r  Bl. 

var. su b lo lid cea  Laest.

C. vitilis Fr.
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3. Alla ax tvåkönade, n. klotrunda, med utspärrade, 
långt sprotspets. fruktg.

Stj. tufv., trubbkant., vid axen sträfva; bl. m. smala, kö- 
ladt rännform., uppt. 3-kant., sträfbrädd.; ax små, när
sitt., gröngula—ljusbruna; fj. bruna, bredt hinnkant., 
dubb. kort. än fruktg. — Fugt. äng., a. — 6, 7. • • C. stelllllåta Good.

II. Fruktg. med bred, finsågad hinnkant, 2-tand. 
sprotspets.

Stj. tufvade, grofva, trubbkant., vid axen sträfva; bl. 
platta, kölade, sträfbrädd.; ax närsitt., omv. äggr., brun
akt.; fj. smalspets., bruna, hinnkant., af fruktg:s längd.
— Äng., a. — 6, 7 . ................................................... C. leporina L.
Ax åtskiljda, smalt afb, blekgula, med n. hvita, grön-
nerv. f j . ....................................................................... var. a rgyrog löch in  (Horn.)

III. Fruktg. med släta kanter, utan hinnkant, med 
1. utan ett kort, helt 1. urnupet spröt.

a. Ax föga åtskiljda 1. närsitt., mångblom., afh, bruna, 
med små, hinnakt., borstl. 1. omärkl. skärm; fruktg. 
mer 1. mindre tydl. sprotspets.

1. Toppax tvåkonadt, klubbl., stund, hankönadt, 
sidoax honkönade; fruktg:s spets tvärt hopdragen.

Stj. enst. 1. tufv., grofva, trubbkant., släta; bl. platta, 
mjuka, sylspets., sträfbrädd., gulgröna; ax vani, flere, 
närsitt., jemnbr. afl.; fruktg. otydl. nerv., tjocka, med m. 
kort spröt, utan längdspricka, vanl. täckta af de breda, 
trubb., brungula, hinnkant, fj. — Hafsstränd., kärr, r.,
S. o. Y. — 6 . ........................................................... C. norvégica Willd.

Stj. löst tufv., spensl., slaka, släta, uppt. hvasskant.; bl. 
korta, smala, hoprullade 1. hopvikna, långt sylspets., 
sträfbrädd.; ax få, tättsitt., korta o. tjocka; fruktg. tydl. 
nerv., långsträckta, med tydl. spröt, på hvilket finnes 
en från spets, utgående längdspricka; fj. breda, spets., 
bruna, hinnkant., ungef. af fruktgis längd. — Hafs
stränd., r. — 6, 7 . ....................................................... C. glareosa Whlnb.

2. Alla ax tvåkönade, likform.; fruktgis spets små
ningom afsmalnande.

Stj. tufvade, spensl., uppr., sträfva, hvasskant.; bl. n. af 
stjis längd, smala, kölade 1. hopvikna, långt sylspets., 
sträfbrädd.; ax vani, flere, tättsitt., korta o. tjocka; 
fruktg. otydl. nerv., långsträckta, med längdspricka på 
sprötet, föga längre än de kortspets. 1. trubb., ljus
bruna, hinnkant, fj. — Kärr, r. — 6, 7 . ....................C. heleonåstes Ehrh.

b. Ax åtskiljda 1. tättsitt., fåblom., rundade, gröna, 
med skärm som hos föreg.; fruktg. trubb., utan spröt.

1. Alla ax tvåkönade, med hanblr vid basen.
Stj. ens. 1. löst tufv., spensl., uppr., hvasskant., uppt. 
sträfva; bl. korta, smala, platta, köl., sträfbrädd.; ax 
tättsitt., 8— 12-blom.; fruktg. smalt afl., n. nervlösa, till
tryckta, föga längre än de breda, trubb., hinnakt., hvit- 
gula fj. — Fugt. st., r., N. o. M. — 6, 7 . ................ C. tenuiflöra Whlnb.
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Stj. tufv., spensl., vani, uppr., n. släta o. trubbkant.; bl. 
som hos foreg.; ax åtskiljda, 8— 7-, sali. 10-blom.; 
fruktg. smalt afl., starkt nerv., utstående, m. längre än 
de korta o. breda, liinnakt. fj. — Fugt. skog.— 6. • • C. loliåcea L.

2. Alla ax tvåkönade, med hanblr i spetsen.
Stj. tnfvade, spensl., slaka, hvasskant., sträfva; bl. af 

stj:s längd 1. längre, trådsmala; ax långt åtskiljda, 2—5- 
blom.; stånd. 2; fruktg. n. uppblåst afl., fint nerv., n. 
tilltryckta, gläns, gulakt., längre än de spets., hinnakt.
fj. — Fugt. skog. — 6, 7 . ...........................................C. tenéiia Schkuhr.

*

B. Ax tvåkönade, med hanblr i spetsen.
a. Ax tättsitt., bildande ett kort, rundadt 1. äggform. 

liufvud, med små hinnakt. 1. borstl. skärm; fruktg. med 
otydl. 2-tand. spröt.; rotst. lång, krypande, med enst. 1. 
knippev., n. trinda o. släta stj.

Bl. n. jemnhoga med den bågbojda, korta stj., trådsmala, 
rännform. 1. hoprull., styfva, sträfbrädd.; axsaml. n. klot
rund, gulbrun; fruktg. otydl. nerv., med n. utdraget, 
sträft spröt, längre än de vanl. trubb. ij. — Hafsstränd., 
r., N. — 6, 7 . ............................................................C. incurva Lightf.

Bl. kort. än den uppstig. 1. uppr. stj., smala, köladt 
rännform., smalspets., n. släta; axsaml. äggr., brun; 
fruktg. starkt nerv., med kort, slätt spröt, af de spets.
lj:s längd. — Kärrdy. — 6 . ........................................C. Chordorrhfza Ehrh.
Lågväxt, med ens., n. jemnbr. ax af hanblr, med få
honblr vid b a s . ............................................................var. sp h a g m cola  Laest.

b. Ax foga åtskiljda 1. närsitt., bildande ett långsträckt, 
stund, grenigt, sammansatt ax, med skärm som hos fö- 
reg.; fruktg. med tydl. 2-tandadt spröt; rotst. kort, med 
tätt tufvade, åtminst. uppt. hvasskant, o. sträfva stj.

1. Fruktg. snart utspärrade; ax rundade, grönakt. 1. 
brungröna.

Stj. smal, hvasst trekant., uppt. sträf; bl. smala, platta, 
köl., sträfbrädd.; ax bildande en enkelt sammans., jemn
br. axsaml.; fruktg. n. nervlösa, gläns, gröna, med ut
draget, sträfbrädd. spröt, m. längre än de ljusbruna,
spets. fj. — Gräsmark. — 6, 7 . ................................C. muricata L.
Nedre ax åtskiljda........................................................ var. v ir e n s  Andrs.

Stj. grof, hvasst treeggad, sträf; bl. breda, platta, köl., 
sträfva; ax bild. en dubb. sammans., n. jemnbr., tjock 
axsaml.; fruktg. starkt glesnerv., gul- 1. brunakt., sträf
brädd., med utdraget, sträfbrädd. spröt, foga längre än 
de ljusbruna, sylspets. fj. — Våta st., S. — 6, 7.* • • C. vulpina L.

2. Fruktg. tilltryckta 1. utstående; ax brunakt.
Stj. spensl., n. trind, uppt. hvasst trekant, o. sträf, med 
bruna, fjällika, icke upprispbara basslid.; bl. smala, ofta 
hoprull., sträfbrädd., blågröna; ax bild. en enkelt sam
mans., smalt jemnbr., uppr. axsaml.; fruktg. n. nervlösa, 
gläns, gulgröna, med utdraget, sträfbrädd. spröt, föga 
längre än de bruna, hvitt hinnkant., n. spets. fj. —
Kärr. — 5, 6 . ............................................................... C. teretiuscuia Good. .
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Stj. gr of, hvasst trekant., sträf, med svartbruna, upprisp- 
bara basslid.; bl. som hos föreg., men längre o. grönare; 
ax bild. en dubb. sammans., grenig, slak axsaml.; fruktg. 
ty dl. nerv., glanslöst gulgröna, sträfbrädd., med utdra
get, sträfbrädd. spröt, ungef. af de bruna, smalspets. fj:s 
längd. — Kärr, r. — 6 . ............................................... C. paraddxa Willd.

C. Ax långt åtskiljda, små, fåblom., med små fjäll - 
1. borstl. skärm; fruktg. trubb., utan spröt.

(C. tenella S c h k u h r ,  s e  a f d e l n .  * *  f f  A  II I  b 2 ) .

*** Ax flere, de Ölre o. nedre tvåkönade, med hanblr i 
spets., 1. med blott honblr, de mellersta hankönade, till
sammans bildande ett sammansatt ax, med korta, borstl. 
skärm; pist. med 2 märken.

Stj. grof, uppr., hvasst trekant., uppt. sträf, från en tjock 
rotst.; bl. breda, platta, kölade, sträfbrädd.; axsaml. brun, 
smalt äggr. afl. — n. jemnbr., plattad; fruktg. nerv., 
brunakt., sträfbrädd., med 2-tand. spröt, längre än de 
bruna, spets. fj. — Fugt. äng., r., S. — 5, 6.- • • • C. disticha Huds.

"**** Ax ensamt, enkelt, utan skärm, 
f  Pistill med 3 märken.

Stj. uppr., trubb. trekant., slät, från rotst., med endast 
ett, trådfint, rännform. o. trekant., sträfbrädd. bl. o. vid 
basen 2 långslidade bladämnen; ax af 2—5 honblr o.
1—3 hanblr i spets.; fruktg. utspärr. 1. hängande, lan- 
eettl. syll., med utskjut. stift, gröngula, m. längre än 
de gulbruna, hinnkant., snart affall. fj. — Kärr. — 6, 7.- C. pauciflöra Lightf. 

f f  Pistill med 2 märken.
a. Ax tvåkönadt, med hanblr i spetsen.

Stj. tufvade, uppr., trådsmala, strimmiga, mångkant., 
släta; bl. styft uppr., trådsmala, n. trekant., föga sträf
brädd.; ax n. jemnbr., slutl. nedt. tjockare, glesblom., 
med utspärrade 1. hängaade, lancettl., slutl. glänsande 
svartbruna fruktg., längre än de bruna, hinnkant., spets., 
snart affall. fj. — Fugt. äng., r. — 5, 6 . .............. C. pulicäris L.

(C. chordorrhiza E h r h .  var. sphagnicola L a e s t . ,  a f d e l n .  * * f  f  B  a ;  C. dioica L .  * * * *  f f  b).
b. Ax enkönadt; han- o. honax på skilda stånd.

Stj. tufvade, från en krypande rotst., uppr., trubb. tre
kant., släta; bl. korta, trådsmala, rännform. o. trekant., 
styfva, släta 1. obetydl. sträfbrädd.; hanax smalt lancettl., 
ljusbrunt; honax afl., tätblom., mörkbrunt, stund, med 
hanblr i spets.; fruktg. utspärr., nerv., äggform., med 
kort spröt, längre än de trubb. fj. — Våta äng., kärr,
a. — 5, 6 . ................................................................... C. dioica L.

Endast de mera mjukbladiga Car&r-arterna finna användning som boskaps
foder och inbärgas från de s. k. starrängarna.
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Fam. 109. Arundinaceae (Gramineae).  Blommor vanligen tvåkönade, 
med kalk af 2 skifte visa, ört- eller hinnaktiga blomfjäll, omslutande 
2 eller 3 mycket små, stundom otydliga kronfjäll; ståndare vanli
gen 3, fria, sällan 6, 2 eller 1, med tvärliggande knappar; pistill 1, 
med 2, sällan 1, fjäder-, pensel- eller trådlika märken; frukt en- 
fröig hinnfrukt inom blomfjällen; h erm a f r  odita, sä llan  m on oika  eller  
p olyg a m a  ö rter  (g rä s ) med ihålig , k n u tig t ledad stam  (s trå ), sm ala, je m n -  
breda (g räslika )  blad m ed va n lig en  k ln fn a  slidor och snärp , sam t en 
sam m a eller sk iftev isa  blom m or i tvåsidiga a x  (sm åa x), in om  van ligen  
2, sä llan  1, skärm fjä ll, bildande sam m an satt a x  eller  v ippa .

1. Triticum L.
* Ax tatâ  tjocka, n. fyrkantiga, med breda, kullriga, n. 

tvärhuggna skärmfj.
Strå gröft, uppr., uppt. ihåligt; bl. breda, glatta; ax små- 
ludet 1. glatt, med segt axfäste samt med 1. utan borst ; 
skärmfj. kolade, nedt. rundryggade. — Odl. — 7. • • Jr. vulgäre Vill.

Strå uppt. tätt; för öfr. som föreg., men skärmfj. 
ända ned hvasst kolade, n. vingade. — Odl. — 7. • • Tr. turgidum L.

** Ax glesare, tunna, plattade, med smala, platta, n. lan- 
cettl. skärmfjäll. s

a. Bl. ofvan upphö j dt tätt o. groft nerv., sträfva af 
små borst; småax stora.

Grågrönt, tufvadt, högt; bl. styfva, snart inrullade, hvass- 
spets., stund, slaka; ax teml. tätt o. styft, stund, glest
o. slakt, med segt fäste o. omkr. dubb. 1. mer än dubb. 
längre småax än ledstyck.; skärmfj. grofnerv., trubb. 1.
spets................................. ........................................... Tr. acutum DC.
Ax styft, med glatt fäste o. småax mer än dubb. läng
re än ledstyck.; skärm- o. blomfj. spets., vanl. med 
långa borst. — Ballast, r., från Eur. — 7 . .................... var. p u n g en s (Pers.)

b. Bl. ofvan föga upphöjdt finnerv., sträfva; småax 
små.

Mörkgrönt, stund, blå- 1. rödakt., högt o. styft, med lång 
krypande rotst.; bl. breda, platta, under vanl. släta; ax 
styft, bredt, med utstående småax; skärmfj. spets.; 
blomfj. borstlöst 1. med kort, rak borst, säll. längre än
fj. — Odl. st., a. — 6, 7 . ............................................Tr. repens L.
Blåakt.; bl. slutl. inrull., grofnerv. — Hafsstränd. • • var. litoreu m  Schum.

Ljusgrönt, styft, med trådig rot; bl. korta, breda, styfva, 
under sträfva; ax styft, smalt, med tilltryckta småax, 
violett; skärmfj. uddspets.; blomfj. med borst kort. än 
fj. — Sand. elfstränd., r., N. — 7 . ........................... Tr. violaceum Horn.

Ljusgrönt, högt, slakt, med trådig rot; bl. långa, breda, 
slaka, under sträfva; ax slakt, smalt, med tilltryckta 
småax, grönt; skärmfj. långt borstspets.; blomfj. med 
krökt borst, vanl. längre än fj. — Lund. — 6 , 7. • • Tr. canfnum L.

T r. v u lg a re och tu rgidu m  (hvete), odlas, isynnerhet det förra, för sina stär
kelserika närande frukter, hvaraf erhålles hvetemjöl; rep en s är genom sin långa 
seglifvade rotstock ett besvärligt ogräs, men lemnar ett godt boskapsfoder och ge
nom sin rotstock, som innehåller ett slemmigt ämne, såväl nödbrödsämne som en 
uppfriskande, blodrenande dryck.



109. ARUNDINACEAE. 209

2. Secale Tourn.
Högt, uppr., slutl. lutande; bl. breda, blågröna; ax långt, 
tätt, plattadt 4-kant., med tilltryckta småax; skärm- o. 
blomfj. med långa borst. — Odl., a. — 6, 7. • • • • S. cereåle L.

Hos oss allmänt odladt sädesslag (råg), såväl för dess stärkelserika frukter, 
som för dess långa, sega strå (halm), användbart till flere olika ändamål. ■

3. Élymus L .
Starkt blåakt., högt, styft, glatt, med lång rotst.; bl. ränn
form., snart hoprull., styfva, stickande, sträfva; ax långt, 
uppr.; skärmfj. uddspets., blomfj. borstlöst. — Sand- 
stränd., a. — 6, 7 . ........................................................ E. arenarius L.

De stora frukterna lemna ätbart mjöl. Rotstockarna hålla flygsanden till
sammans.

4. Hordeum Tourn.
* Alla småax tvåkönade, med långa borst, ordnade i 6 
rader.

Ax långa, slutl. lutande, n. fyrkant., af 4 rader utstå
ende o. 2 rader tilltryckta småax. — Odl., a. — 7. • • H. vulgäre L.

Ax korta, uppr., n. trinda, af 6 rader utstående småax.
Odl. — 7 . ................................................................... H. hexåstichon L.

** De mellersta småaxen tvåkönade, med långa borst, si- 
dosmåaxen hankönade, med 1. utan borst.

Ax långa, plattade, jemnbr., slutl. lutande, af 2 rader 
tilltryckta fertila småax, med uppr. borst, o. 4 rader ste
rila, utan borst. — Odl. o. ballast. — 7 . ....................H. distichon L.

Ax långa, hoptryckta, uppåt bredare, uppr. 1. n. lutande, 
med m. långa borst på alla småax; mellersta småaxets 
skärmfj. syll., hårbrädd., sidosmåaxens yttre] skärmfj. 
borstl.; strå blad. ända upp, öfversta bladslid. vidgad, 
glatt. — Ballast, r., från Eur. — 6 . ........................... H. murinum L.

H . v u lg a re , h exå stich on  och distichon  (vanligt, sexradigt och tvåradigt korn) 
odlas, det förstnämnda allmänt, för sina stärkelserika frukter, använda som nä
ringsmedel och till beredning af s. k. maltdrycker. Som grön utgör växten ett 
utmärkt boskapsfoder.

5. Lölium L.
* Tufvade, med bladskott o. rotstock; skärmfj. kort. än 
småaxet.

Strå nedt. knäböjdt, hoptryckt, slätt; bl. platta, yngre 
hopvikna, ofvan mot spets, sträfva, med platta, släta 
slid.; ax långt, tätt, platt, svagt vridet; småax tilltryckta, 
vanl. borstlösa, med skärmfj. ungef. af halfva småaxets 
längd. — Vägkant., åkerren. — 6 , 7 . ........................L. perénne L.

Strå rakt, hoptr., uppt. sträft; bl. breda, yngre hoprul
lade, ofvan sträfva, med platta, uppt. sträfva slid.; ax 
långt, tätt, platt, rakt; småax utspärr., vanl. med lång 
borst, skärmfj. kort. än halfva småaxet. — Ballast, odl., 
från S. Eur. — 6, 7 . ................................................... L. multiflorum Lam.

14
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** Utan bladskott, med tågig rot; skärmfj. ungef. af små
axets längd.

Högt, groft, uppt. sträft; bl. ofvan sträfva, med trinda slid.; 
ax långt, ganska tätt, med sträft axfäste; småax plattade, 
tilltryckta, med m. långa, raka, uppr. borst; skärmfj. 
trubb., ofta längre än småaxet. — Åkrar, r., S. — 7, 8. • L  temuléntlim L. 

Spensligt, slätt; bl. släta, med trinda, glatta slid.; ax långt, 
smalt, glest, med slätt axfäste; småax små, slutl. n. 
trinda, tilltryckta, utan 1. med m. korta, krökta, utböjda 
borst; skärmfj. spets., ofta kort. än småaxet. — Åkrar.
— 7 . ........................................................................... L  limcola Al.Br.

P eren n e och m u ltiflo ru m  äro goda foderväxter och bilda vackra och täta gräs
mattor ; frukterna af tem ulentum  äro giftiga och åstadkomma svindel.

6. Brachypödium PB.
Strån o. bladskott tufvade, från krypande rotst.; bl. breda, 
styfva, gleshår., sträfva, med glatta slid.; ax styft, uppr., 
af teml. tättsitt., hoptryckta, jemnbr. småax; blomfj. 
småhår., med kortare borst. — Torra äng., r. — 6, 7. • Br. pinnatum (L.) 

Strån o. bladskott med tågig rot; bl. breda, mjuka, slaka, 
sträfhåriga, med håriga slid.; ax slakt, lutande, af glesa, 
n. trinda, smalt äggr. lancettl. småax; blomfj. ludna, 
med längre borst. — Lund., r., SY. — 7, 8. • • • • Br. sylvåticum (Huds.)

7. Cynosurus L .
Strån uppr., glatta, jemte bladskott tufvade; bl. korta, 
smala, sträfbrädd.; ax smalt, tätt, styft uppr., med längre 
svepen än småax. — Ång., r., SY. o. S. — 7. • • • C. cristatus L.

8. Dactylis L .
Högt o. groft, med tråd. rot o. långa, breda, slaka o. 
sträfva bl., med hoptryckta, kölade slid.; vippa ensid. 
triangel- 1. pyramidform., med tättsitt., gröna 1. viol.
småax. — Odl. st., a. — 6, 7 . ....................................D. glomerata L.

God foderväxt.
9. Festuca L .

* Stora, högväxta gräs med alla bl. platta.
a. Blomfj. med m. längre, flerböjd borst.

Tufv., med trådig rot; bl. långa, breda, slaka, sträfbrädd.; 
vippa m. stor o. yfvig, lutande, med parv., slakt utbredda, 
sträfva grenar. — Lund., r., SO. — 6 . ....................F. gigantéa (L.)

b. Blomfj. utan 1. med n. omärklig borst.
Tufv., med trådig rot; bl. mjuka, undert. sträfva, ofvan 

släta 1. sträfbrädd.; vippa gles o. smal, n. ensid., lu
tande, med ens. 1. parv., korta, vanl. uppr., sträfva gre
nar, hvaraf den ena m. kort med 1—2 småax; småax 
jemnbr., n. trinda, vanl. gröna. — Ång., a. — 6, 7. • • F. elåtior L.
Yippa m. smal o. gles, n. ax- 1. klaselik, med vanl. ens.,
n. oskaft, småax............................................................ var. su b lo liä cea  Hrtm.

Ens. strån från krypande rotst., säll. tufv.; bl. styfva, 
undert. sträfva, ofvan n. släta; vippa stor, lutande, med
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parv., långa, vani, yfvigt utbredda, sträfva grenar, med 
talr. småax; småax äggr. afl., plattade, bmnakt. — Hafs-
stränd., SY. o. S. — 7, 8. ....................................... F. arundinäcea Schreb.

** Medelstora 1. lågväxta gräs med hoprullade, borst- 1. 
trådl. rotbl. o. platta, rännform. 1. hoprull. Öfre bl.; 
blomfj. med kort 1. n. omärkl. borst.

Ens., trinda strån, med nedligg. bladskott, från krypande 
rotst.; öfre bl. platta, korta; vippa uppr. 1. lutande, med 
flerböjda, sträfva, utstående 1. uppr. grenar; småax plat
tade, ovalt 1. äggr. lancettl., viol., bruna 1. gröna,
glatta 1. hår. — Skog o. gräsmark, a. — 6, 7. • • • F. rubra L.
G-röfre, blågront, med större, tätt småludna ax. — Sand-
stränd............................................................................var. a ren a ria  (Osb.)

Tufvade, trinda strån, med qvarsitt. förvissnade rotbl., från 
tågig rot; öfre bl. rännform., smala, snart hoprullade; 
vippa uppr., ensidig, med föga sträfva, utstående 1. 
uppr. grenar; småax lancettl., gröna 1. viol., glatta 1.
gleshår. — Torra st., r., SY. — 6, 7 . ........................F. duriuscula L.

Tätt tufvade, spensl., 4-kant. strån från tågig rot; alla 
bl. borstl.; vippa uppr., smal, n. axlik, ensid.; småax 
små, afl., glesa, grå- 1. brunakt., glatta. — Torra st.,
a. — 6 . .......................................................................F. OYina L.
Bl. m. smala; blr n. borstlösa.................................... var. ten u ifö lia  (Sibth.)

De större, bredbladiga arterna lemna ett ganska godt boskapsfoder.

10. Bromus L.
* Skärmfj. o. yttre blomfj. med kölad rygg; yttre, kor

tare skärmfj. 1-nerv., inre 3-nerv. (S ch ed on öru s PB., Fr.).
Strå glatt, uppt. vanl. småludet; bl. mjukt hvithår., med 

n. trinda, hvithår. slid.; vippa tät, ensid., lutande; småax 
jemnbr.—n. viggl., vanl. håriga, grågröna 1. brunakt., 
med borst af blomfjällets längd. — Torra st., r., SY.
—  6 — 8 . ......................................................................Br. tectdrum L .

** Skärmfj. o. yttre blomfj. vanl. med trind rygg (undant.
B r .  a rven sis L.); yttre, kortare skärmij. 3—5-nerv., 
inre 5—7-nerv. (B r o m u s  L., Fr.).

a. Blomfj. borstlöst 1. med krökt borst af fjällets 
lialfva längd 1. kortare.

Högt, groft o. glatt, med långa, breda, sträfva bl. o. glatta 
slid.; vippa stor, slutl. ensid. lutande, med långa, skarpt 
sträfva grenar; småax äggr. lancettl., föga plattade, grön- 
gläns., glatta, stund, småludna. — Åkr., a. — 6, 7. • Br. secålinus L.

b. Blomfj. med rak borst ungef. af fjällets längd 1. 
längre.

Högväxt, glatt, med håriga bl. o. slid.; vippa stor, yfvig, 
slutl. lutande, med långa, utstående, sträfva grenar; 
småax jemnbr. lancettl., m. plattade, glatta, sträfva, olik
färgade i grågrönt o. viol.; skärmfj. o. yttre blomfj. 
nedt. hvasskölade; båda blomfj. lika långa. — Odl. st., 
r. — 6, 7 . ...................................................................Br. arvénsis L.
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Högväxt, glatt 1. uppt. småludet, med bl. som hos foreg.; 
vippa smal, gles, slutl. lutande, med grenar nngef. af 
småaxens längd; småax smalt äggr. lancettl., n. hop
tryckta, glatta 1. korthår., sträfva, blekgröna, säll. med 
viol.; yttre blomfj. med uppt. trubbvinklig kant, längre
ä n  det in re . — Ballast, r., N., från  Eur. — 7. • • • Br. C O m m u tåtu sS ch ra d .

Lågväxt—medelhögt, spensligt, vanl. uppt. småludet, med 
korta, mjukludna bl. o. slid.; vippa smal, tät, uppr., 
med m. korta grenar 1. småaxskaft; småax äggr., n. 
hoptryckta, vanl. mjukludna, gröna, glanslösa; yttre 
blomfj. med uppt. rundadt trubbvinkl. kant, längre än
det inre. — Torra st., S. o. SY. — 6, 7 . ................Br. mollis L.
Småax glatta ................................................................ var. g la b rd tu s (Lindgr.)

11. Briza L .
Uppr., glatt, med korta, platta bl. o. viol. 1. blåakt., vid
gade slid.; vippa uppr., bredt pyramidi., med långa, 
flerböjda, hårfina grenar o. viol.bruna 1. gröna, hvitt
hinnkant, småaxfj. — Äng., r., SY., S. o. O. — 6, 7. • • Br. média L.
Småax enfargadt blekgröna.........................................var. p a llescen s Döll.

Yackert prydnadsgräs. Den mycket större B r .  m a x im a  L., från S. Europa, 
användes ofta i blombuketter.

12. Pöa L .
* Yippans nedre grenar vanl. 3—flere tills.; inre skärmij. 
föga 1. litet längre än det yttre, 

a. Yttre blomfj. tydligt 5-nervigt.
Högt, ljusgrönt, med rotst.; strå platt, sträft; bl. långa, 
m. breda, tunna, sträfbrädd., med långa, platta, 2-eg- 
gade, sträfva slidor o. kort, trubb. snärp; vippa ljus
grön, yfvig, med långa, sträfva, hårfina grenar. — Fugt. 
löfskog., r. — 6, 7 . ....................................................... P. sudética Haenke.

Högt, mörkgrönt, tufvadt, med tågig rot; strå trindt, vanl. 
sträft ; bl. långa, sträfva, med långa, hoptryckta, sträfva 
slidor o. långt, spets, snärp; vippa grön 1. brunviol., 
med långa, sträfva grenar. — Fugt. gräsmark, a. —
6, 7...............................................................................P. trivialis L.

Grå- 1. ljusgrönt, med rotst.; strå trindt, slätt; bl. vanl. 
korta, släta, med huflik spets, korta, trinda 1. hoptryckta, 
släta slidor o. kort, tvärhugg, snärp; vippa grön, grå
grön 1. viol., med styfva 1. slaka, n. sträfva grenar. —
Gräsmark, a. — 6 , 7 . ................................................... P. praténsis L.
Lågväxt, styft, blågrönt, med platta b l.........................var. hum ilis (Ehrh.)
Högväxt, med långa, smala, hoprull. b l . ....................var. a n gu stifö lia  (L.)

b. Yttre blomfj. otydligt nervigt; strå o. bladslid. 
vanl. trinda.

Högt, ljusgrönt, tufvadt, med tågig rot; bl. långa, smala, 
sträfva, med långa, sträfva slidor o. långt, spets, snärp; 
vippa grön 1. med brunspets, småax, yfvig, med långa, 
sträfva, slutl. hopdragna grenar. — Fugt. st. — 6—8. • P. seröfina Ehrh.

Spensligt, grönt 1. blågrönt, tufvadt, med tågig rot; strå 
med nakna, bruna 1. svarta ledknutar; bl. långa, m. smala,
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ofvan sträfva, med korta, släta slidor o. tvärhugget, n. 
omärkl. snärp; vippa gulgrön 1. violett, glesblom., n. 
ensid., med sträfva, slutl. hopdragna, stund, parvisa gre
nar. — Skog., berg, a. — 6 , 7 . ...................................................P. nemoralis L.

** Vippans nedre grenar 1—3 tills., vanl. parvisa; yttre 
blomfj. oty dl. nervigt.

a. Inre skärmfjäll föga 1. litet längre än det yttre.
Styft, lågväxt, grågrönt, tufvadt, med tågig rot o. lök
form. rotskott; bl. korta, n. trådsmala, sträfva, med 
trinda, släta slidor o. långt, spets, snärp; vippa blek
grön 1. rödgrå, smal, tät, med sträfva grenar o. grodd-
knoppar. — Torra st., r., S. — 5, 6 . ....................... P. bulbosa L.

Styft, blågrönt, med rotst.; strå platt, slätt, med nakna, 
bruna ledknutar; bl. korta, styfva, sträfva, med smal, 
huflik spets, korta, plattade, släta slidor o. kort, trubb. 
snärp; vippa grågrön 1. brunakt., smal, tät, n. ensid., 
med korta, sträfva grenar. — Torra st., r., S., O. —
6, 7 . ............................................................................. P. compréssa L.

Styft, lågväxt, blågrått, tufvadt, med tågig rot; strå trindt,
2-sid. sträft, med torra basslidor; bl. korta, smala, styfva, 
smalspets., sträfva, med trinda slidor o. trubb. snärp; 
vippa grå- 1. viol.grön, smal, fåblom., med sträfva, 
slutl. hopdragna grenar. — Berg, r., NO. — 6, 7. • • P. cåesia Sm.

Styft, lågväxt, blågrönt, tufvadt, med tågig rot; strå trindt, 
slätt, med torra basslidor; bl. korta, breda, släta, sträf- 
brädd., kort uddspets., med hoptryckta, släta slidor o. 
långt, rundadt 1. spets, snärp; vippa röd- 1. brunakt., 
tät, yfvig, med n. utspärr., släta grenar. — Gräsmark,
N., a. — 6, 7 . ...........................................................P. alpina L.

b. Inre skärmfjäll n. dubb. längre än det yttre.
Mjukt, lågväxt, ljusgrönt, tufvadt, med tågig rot; str.
hoptryckt, slätt; bl. korta, breda, släta o. sträfbrädd., 
vågiga, kort uddspets., med plattade, släta slidor o. långt, 
trubb. snärp; vippa grön, gles, med n. ensid. utspärr., 
fina, släta grenar. — Odl. st., a. — 4—9 . ................P. ånnua L.

De mjukare arterna, såsom tr iv ia lis , p r a te n s is  och an nu a , ätas gerna af bo
skapen.

13. Glycéria R.Br.
* Skärmfj. stora, litet kort. än närmaste blomma; blr 

med korta, styfva hår vid basen, yttre blomfj. ty dl. 1- 
nerv. med oty dl. sidonerver ( A rctöp h ila  Rupr.).

Nedligg., nedt. rotslående, med rotst. o. groft, trindt, slätt 
strå; bl. g. breda, långspets., släta, med långt snärp; 
vippa stor, gles, gulakt., med långa, hårfina, hängande, 
släta grenar. — Hafs- o. elfstränd., N. — 7 . ................Gl. pendlllma Laest.

** Skärmfj. små, m. kort. än närmaste blomma; blr utan 
hår ( G ly cér ia  R.Br.).

a. Yttre blomfj. tydligt 7-nervigt.
Nedligg. 1. flytande, med rotst. o. uppr. topp; bl. g. breda, 

kortspets., sträfva, med långt snärp o. plattade slidor;
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vippa lång, smal, gles, ensid., ljusgrön, med få, korta, 
tilltryckta, sträfva grenar o. långa småax. — Vatten, a.
—  6, 7 . ......................................................................Gl. flintans (L.)

Uppr., högväxt, med rotst. o. groft, styft strå; bl. långa, 
m. breda, kortspets., styfva, släta 1. under sträfva, med 
kort snärp o. trinda, släta, uppt. gulfläck, slidor; vippa 
stor, yfvig, uppr., gröngul 1. brunakt., med talr., långa, 
utstående, sträfva grenar o. korta småax. — Vatten, r.
— 7, 8 . ....................................................................... Gl. aquatica (L.)

Uppr., teml. högväxt, med rotst. o. smalt, vekt strå; bl.
g. långa o. breda, långspets., mjuka, sträfva, med kort 
snärp o. kölade, n. trinda, sträfva slidor; vippa stor, 
smal, gles, lutande, blekgrön 1. violett, med föga utstå
ende, sträfva grenar o. korta småax. — Fugt. st., r.
— 7 . ........................................................................... Gl. remöta (Fors.)

b. Yttre blomfj. otydligt 5-nervigt.
Uppstig., vanl. lågväxt, tufvadt, medtågigrot; bl. korta, 
smala, blågröna, ofvan sträfva, med kort snärp o. trinda, 
släta slidor; vippa uppr., hopdragen, slutl. utbredd, py- 
ramidf., grön 1. blågrön, gulfläck., med g. långa, slutl. 
utspärr., föga sträfva grenar o. korta småax. — Stränd.,
fugt. st. — 6—9 . ....................................................... Gl. distans (L.)
Mycket litet, tätt tufvadt; vippa smal, hopdragen, med
korta grenar. — Hafsstränd., S V .................................var. p u lv in a ta  Fr.

I likhet med P oa  arterna eftersökta af boskapen. Af G l. flu itayis’ frukter 
kan beredas mannagryn.

14. Catabrdsa PB.
Nedligg., rotslående, 1. flytande, med rotst. o. plattadt 

strå; bl. korta, breda, trubb., släta 1. sträfbrädd., med 
kort snärp; vippa uppr., gles, utbredd, grön 1. viol., 
med fina, utstående, n. släta grenar. — Vatten. — 7, 8. C. aquatica (L.)

15. Molmia Schrank.
Uppr., tufvadt, med styfva, endast nedt. ledade o. blad. 
samt uppsvällda strån; bl. breda, styfva, långspets., blå
gröna, vid basen hvithår., med hårsnärp o. glatta sli
dor; vippa smal, hopdragen, stund, grönakt. — Fugt. 
äng., skog., a. — 7, 8 . ................................................M. coerulea (L.)

16. Flumfnia Fr.
Högväxt, groft, uppr., nedt. rotslående, med rotstock; bl. 
långa, breda, långspets., styfva, ljusgröna, med långt 
snärp; vippa stor, gles, lutande, ljusgrön, med långa, 
sträfva grenar o. små, omv. äggf. småax. — Stränd., 
r. — 7, 8 . ................................................................... Fl

17. Triödia B.Br.

arundinacea
(Liljebl.)

Lågväxt, tufvadt, med styfva, uppstig, strån; bl. smala, 
kölade, slutl. hoprullade, styfva, blågröna, nedt. glest 
hvithår., med hårsnärp o. uppt. hår. slidor; vippa liten,
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smal, blekgrön 1. viol., med få, uppr., sträfva grenar o. 
teml. stora, tjocka småax. — Skog., betesmark, a., S.
—  6, 7 . ..................................................................... Tr. decumbens (L.)

18. Ävéna L .
* Småax stora 1. teml. stora, n. trinda, uppr. 1. hän

gande, med alla utbildade blr 2-kÖnade o. (med undant, 
af sa tiv a ) försedda med lång, krökt borst (A v e n a  (L.).

a. Småax stora, hängande, med 5—9-nerv. skärm
fjäll ; strån vanl. ensamma.

Bl. breda, de nedersta med finhår. slida, de öfre glatta; 
vippa yfvig, allsid.; småax 2-blom., borstlösa 1. med 
1 borst; skärmfj. längre än blrna, yttre blomfj. glatt, 
slutl. hvitgult 1. svartbrunt. — Odl., a. — 7. • • • • A. sativa L.

Bl. breda, med glatta slidor; vippa yfvig, allsid.; småax 
med 2—3 borst; skärmfj. längre än blrna, yttre blomfj. 
nedt. hår., slutl. gul- 1. brunakt. — Akr., r., S., M.
—  7 . .......................................................................... A. fåtua L.

Bl. smalare, med glatta, sträfva slidor; vippa ensidig, kla
selik; småax med 2 borst; skärmfj. ej längre än blrna, 
yttre blomfj. glatt, med 2 syllika flikar, slutl. svart. —
Åkr., r., S., M. —  7 . ...............................................A. strigösa Schreb.

b. Småax uppr., med 1—3-nerv. skärmfj.; strån tufvade.
Bl. smala, sträfva, blågröna, ofta hoprull., med långt

snärp o. glatta, sträfva slidor; vippa smal, klaselik, med 
få småax med 4—5 borst; skärmfj. kort. än blrna, 
blomfj. uppt. smalare, 2-tand. — Äng, r., SY. o. S. —
6, 7 .............................................................................. A. praténsis L.

Bl. bredare, mjuka, platta, med långt snärp o. vanl. mjuk
hår. slidor, åtminst. de nedre; vippa smal, slak, med 
talr. småax med 2—3 borst; skärmfj. litet kortare 1. 
ungef. af blrnas längd, blomfj. uppt. bredt, småtand. 2-
klufvet. — Gräsmark, a. — 6, 7 . ................................A. pubéscens Huds.
Bladslidor glatta............................................................ var. denudäta M.Br.

** Småax små, hoptryckta, uppr., med alla blr 2-kön. o. 
borstbär., skärmfj. korta, kölade, 1—3-nerv.; strån tuf
vade ( T risétu m  Pers.).

Bl. smala, långspets., med kort snärp o., åtminst. de ne
dre, jemte slid., mjukt hvithår.; vippa yfvig, lutande, 
gulgläns.; småax vanl. med 3 borst. — Gräsmark, r.,
S., SY. — 6, 7 . ........................................................... A. flavéscens L.

*** Småax teml. stora, n. trinda, uppr., med endast Öfre 
blomman 2-kÖn., den nedre hankön. med lång borst, 
skärmfj. kort. än blrna, 1—3-nerv.; strån tufvade 
(A rrh en d th eru m  (PB.).

Bl. smala, långspets., med kort snärp o. glatta slidor; 
vippa smal; småax 2-blom. med endast 1 krökt borst.
— Äng., stränd., r., SY., S. — 6, 7 . ........................A. elåtior L.

S a tiva  (vanliga hafren) är allmänt känd, såsom lemnande en sund och nä
rande föda för både menniskor och boskap. För Öfrigt foderväxter, isynnerhet 
sa tiva , p u b escen s , e la tio r  och fla vescen s.
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19. Åira L .

Tufvadt, snart gulnande, högväxt, med teml. grofva strån; 
bl. smala, snart hoprull., styfva, ofvan m. sträfva, blå- 
grona; vippa lång, teml. smal, n. uppr., ljusgul, med 
n. släta grenar; borst rak, långt utskjut. — Hafsstr.,
SV. o. NV. — 7, 8. . ............................................... A. böttnica Whlnb.

Starkt tufvadt, högväxt, med teml. styfva strån; bl. teml. 
smala, vanl. platta, stund, rännform., ofvan m. sträfva; 
vippa stor, yfvig, vanl. gråbrun, med sträfva grenar; 
borst rak, ej 1. föga utskjut. — Ang., a. — 6, 7. • • A. caespitosa L.
Vippa ljusgul. ............................................ ' . . . . .  yar. p a llid a  Koch.

Löst tufvadt, med vanl. spensliga strån; bl. m. smala, 
trådl., vanl. släta; vippa gles, blekgul 1. brunakt., med 
långa, krusiga, hårfina, n. släta grenar; borst krökt,
långt utskjut. — Torra st., a. — 6, 7 . ....................A. flexuosa L.
Vippa smal, med n. uppr. grenar o. större, rödakt.
småax............................................................................ var. m on ta na  (L.)

C a esp itosa  (tåtel) utgör hufvudbeståndsdelen af vårt vanliga naturliga ängshö.

20. Hölcus L .

Tufvadt, mjukt, med ludna strån, bl. o. slidor; vippa yf
vig, tät, rödgrå, mjukluden; skärmfj. trubb., med kort 
udd; borst vanl. ej utskjut. — Fugt. äng., r. — 6,7. • H. lanatus L.

Godt grässlag, men hos oss knappt vildväxande.

21. Mélica L .

Bl. teml. breda, platta, med m. kort snärp; vippa smal, 
gles, ensid. klaselik; småax kortskaft., 2-blom., lutande,
brunakt., med trubb. skärmfj. o. glatt blomfj. — Skogs
bäck., a. — 5, 6 . ........................................................M. nutans L.

Bl. teml. långa, smala, slutl. hoprull., trådl., med långt 
snärp; vippa smal, cylindr. axlik, viol., slutl. hvitluden; 
småax 1-blom., uppr., slutl. utstående, med spets, skärmfj. 
o. i kanten långt hvithår. blomfj. — Berg, sandback., 
r., SV. — 6, 7 . .......................................................... M. ciliata L.

22. Phragmites T r in .

Högt, groft, blågrönt, med lång rotst.; bl. talr., breda, 
hvasspets., med hårsnärp; vippa stor, yfvig, rikblom., 
mörkbrun, med långa, smala, slutl. gläns, hvithår. små
ax. — Vatten, fugt. st., a. — 7, 8 . ............................Phr. communis Trin.

Det tjocka strået kan användas till taktäckning och såsom ungt, jemte bla
den, till boskapsfoder; den mjuka vippan (rörtoffs) användes ofta i stället för 
fjäder till bolster och dynor samt någongång till att färga gult eller grönt; af rot
stocken bereddes fordom läkemedel mot gikt och vattusot.
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23. Calamagréstls Adans.
* Blomfjällets borst fästad nedanom fjällets midt 1. närm. 

basen, efter torkning mer 1. mindre tydligt krökt.
Strå högt, styft, teml. spensligt, glatt; bl. långa, mjuka, 
långspets., med trubb., sargadt snärp; vippa blekt grå
brun 1. gulakt., stund, grönhvit, uppr., lancettl., med 
föga utstående, teml. långa o. fina grenar, slutl. hop
dragen; borst n. dubb. längre än.fj. o. långt Öfverskju- 
tande skärmfj.; hår m. kort. än halfva blomfj. — Skog., 
back., a. — 7 . .............................................................. C. arundinacea (L.)

Strå högt, styft, glatt 1. delvis sträft; bl. långa, styfva, 
stickande; vippa brunakt., tät, uppr., lancettl., slutl. 
hopdragen, med ensid. utåtvända, smala, n. syllika 
småax; borst knappt dubb. längre än fj., icke 1. föga 
Öfverskjut. skärmfj.; hår ungef. af blomfj:s längd. —
Back., r., S. — 7, 8 . .................................................. C. acutiflöra (Schrad.)

Strå lågt — teml. högt, styft o. groft, uppt. sträft; bl. korta, 
styfva, platta 1. hoprull., ofvan groft sträfnerv., med 
trubb., sargadt snärp; vippa mörkt brunviol., uppr., tät, 
vanl. smal, axlik o. nedt. med åtskiljda kransar af teml. 
korta o. styfva grenar, småax breda; borst grof, föga 
krökt, ungef. af fjällets längd, kort. än skärmfj.; hår
ungef. af blomfj:s längd. — Torra st., N. — 7, 8. • • C. lappönica (Whlnb.) 
Vippa gråviol., stor, nedt. bredare.................................var. öpim a  Hrtm.

** Blomfjällets borst rak, fästad nedanom fjällets midt o. 
ungef. af dess längd; hår kort. än yttre Q.

Strå teml. högt, styft, uppt. sträft; bl. som hos föreg., 
med utdraget, spets., klufvet snärp; vippa brun o. grön
brokig, uppr., tät, smal, med n. uppr., korta, m. sträfva 
grenar; skärmfj. smala, långspets.— Sandstränd., r.,N.
— 7, 8 . .......................................................................C. strigosa (Whlnb.)

Strå vanl. lägre, styft, oftast glatt; bl. som hos föreg., 
men smalare o. n. glatta, med kort, tvärhugg., sargadt 
snärp; vippa som hos föreg., brun, säll. grön, med styft 
uppr., korta o. n. sträfva grenar, slutl. axlik; skärmfj.
kortspets. — Fugt. st., a. — 7 . ................................C. stricta (Timm)
Gfröfre, med bredare bl. o. längre snärp. — N. • • • var. boreä lis (Laest.)

*** Blomfjällets borst rak, fästad vid 1. ofvan fjällets midt 
o. kortare än detta; hår af yttre blomfjällets längd 1. 
längre.

a. Vippans grenar slaka, med allsidigt spridda småax.
Strå högt, groft, uppt. sträft; bl. långa, breda, n. styfva, 
med långt, sargadt snärp; vippa grå- 1. rödbrun, stor, 
yfvig, slak; borst tydlig, fästad vid fjällets midt 1. nära 
dess spets; skärmfj. lancettl., långt sylspets.; stånd.kn.
vanl. gula. — Fugt. busktrakt. — 7, 8 . ....................C. phragmitÖidesHrtm.
Groft, med tät vippa o. stora, brunviol. småax. • • • var. xu bicunda Bl.
Kortväxt, spädt, med liten vippa o. korta skärmlj. • • var. p u lch ella  Bl.
Frodigt, med smalare bl. o. kortare, gröna skärmfj. • • var. elä ta  (Bl.)
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Strå högt, spensligt, n. slätt; bl. långa, smala, slaka, 
med kort, tvärhugg, o. sargadt snärp; vippa brungrå 
1. grönakt., stor, yfvig, slak; borst m. fin o. kort, stund,
n. omärklig, fästad i fjällets spets emellan dess flik.; 
skärmfj. smalt lancettl., sylspets.; stånd.kn. viol. — Fugt. 
äng., busktrakt., a. — 7 . ...........................................C. lanceolåta Roth.

Strå som hos föreg.; bl. kortare o. smalare, uppr., n. 
stickande, med kort snärp; vippa brunyiol. 1. grön, 
vanl. uppr., tät, med kortare, mindre slaka grenar; borst 
ty dl., fästad närm. fjällets midt; skärmfj. korta, kort
spets.; stånd.kn. vanl. gula. — Fugt. st. — 7. • • • C. graciléscens Bl.
Blomfjällets borst närm. fjällets bas, hår något längre
än b lom ij.................................................................... var. L a d o g é n s is  SaeL
b. Vippans grenar styfva, n. uppr., med ensidigt utåt

vända, smala, n. syllika småax. 4
Strå högt, groft, styft, uppt. sträft; bl. breda, styfva, 
långspets.; vippa violettbrun 1. grön, tät, lancettl.; skärm- 
ij. m. smala, långt sylspets., dubb. längre än blomfj.
— Torra st., a. — 7, 8. ■....................C. epigéjos (L.)
Hela växten blågron.....................................................var. gldu ca  (Fr.)

I följd af sin styfhet föga lämpliga som foderväxter, men användbara som 
strö i stället för halm.

24. Apéra Adans. .
Högväxt, tufvadt, med glatt strå o. smala, sträfva bl., med 

långt snärp; vippa ljusgrön 1. violett, stor, gles, yfvig, 
slak, med långa, hårfina, sträfva grenar i åtskiljda kran
sar. — Åkr., a. — 7 . ............................................... Å. spica vénti (L.)

25. Agrosfis L .
* Blomfjäll 2, m. olikst., vanl. utan borst; alla bl. platta.
Strå teml. styft, från krypande rotst. uppstig.; bladsnärp 
utdraget; vippa gröngul 1. brunakt., teml. tät, utdraget 
pyramidi., efter blomn. hopdragen, med sträfva grenar.
— Fugt. st., a. — 6—8 . ........................................... A. å!ba L.

Strån spensl., tufvade, uppr.; bladsnärp kort, tvärhugget; 
vippa rödbrun, gles, äggform., efter blomn. ej hopdra
gen, med släta 1. föga sträfva grenar. —; Äng., åkr.,
a. — 6—8 . ............................ .......................................Å. vulgåris With.
Yttre blomfj. med fin borst, fästad närm. spets. • • • var. a r is td ta  Andrs. 

** Blomfjäll ensamt, vanl. med utskjutande krökt borst 
vid 1. nedanom midten.

Tufvadt, teml. styft, med hoprull., n. borstl. rotbl. o. ut
draget snärp; vippa mörkbrun 1. blekgul, äggr. lancettl., 
före o. efter blomn. hopdragen, med m. sträfva grenar.
— Fugt. st., a. — 6—8 . ........................................... A. canfna L.
Blomfj. utan borst........................................................ var. m u tica  Andrs.
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Som föreg., med smala, men n. platta rotbl.; vippa grå 
1. mörkt rödbrun, äggr. pyramidf., efter blomn. ej hop
dragen, med n. sträfva grenar. — Torra st., N. —
7, 8. ...........................................................................A. boreålis Hrtm.

A grostis-arten ieL  utgöra en af hufvudbeståndsdelarna af gräset på våra be
tesmarker.

26. Polypögon Desf.

Lågväxt, tufvadt, med trådig rot; bl. korta, sträfva, med 
vida slidor o. långt snärp; vippa tät, axlik, n. cylindr., 
liksom flikad, tätt långhår. af de långa, hårl. borsten, 
hvilka äro fastade nära spets, af de 3 ggr kortare, ur-
nupna skärmfj. — Ballast, r., från S. Eur. — 6, 7. • • P. Monspeliénsis (L.)

27. Cmna L.

Högväxt, glatt, med groft strå, trådig rot o. breda, n. 
lancettl., tunna, ofvan sträfva bl., med långt snärp; vip
pa blekgrön, stor, yfvig, ensid. lutande, slutl. hopdragen, 
med fina, sträfva grenar o. smala, sträfkölade småax.
— Skugg. st., r., S. o. M. — 7, 8 . ........................C. péndula (Bong.)

Vackert, välluktande gräs.

28. Milium L.
Högväxt, glatt, med spensligt strå, rotst. o. breda, n. 

lancettl., tunna, släta 1. under sträfva bl., med långt 
snärp; vippa blekgrön, stor, m. gles, med fina, släta 
grenar o. äggf., glatta småax. — Skogsäng. — 7. • • IVS. effusum L.

Välluktande.

29. Panicum L.
Lågväxt, tufvadt, med slätt strå o. korta, breda, glatta, 
vanl. sträfbrädd. bl., med glatta, släta slidor; vippa vanl. 
grön, uppr., smal, af uppr., skiftev., ensid., axlika gre
nar. — Åkr., ballast, i\, från Eur. — 7, 8. • • • • P. Crus gälli L.

Högväxt, tufvadt, med groft, glest sträfpunkt., rikbladigt 
strå o. långa, breda, n. lancettl., håriga 1. glatta bl., 
med håriga, sträfpunkt. slidor; vippa stor, yfvig, qvastl., 
af långa, ensid. bågböjda, förgrenade grenar. — Odl. 
st., ballast, r., S., från Orient. — 7, 8 . ....................P. miliåceum L.

M ilia ceu m  (hirs) odlas i mellersta och södra Europa, både som sädesslag 
och foderväxt.

30. Setåria PB.
Lågväxt, vanl. tufvadt, med trådig rot; bl. vanl. korta, 
breda, sträfva, med hårsnärp; axvippa grön 1. brunakt., 
tät, sträf o. täthår. af de långa, af uppåtvända taggar 
sträfva svepeborsten. — Odl. st., r., S. — 7, 8 • • • S. Viridis (L.)
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31. Sesléria Scop.
Lågväxt, tufvadt, med trådig rot o. styft, spensl., mest 
nedt. bladigt strå; bl. smala, trubb. med udd, glatta, 
sträfbrädd., blågrona; axvippa kort o. tjock, vid basen 
omgifven af 3 — 4 hårbrädd., tomma svepefj. — Fugt. 
äng., r., SV. — 5 . ........................................................S. coerulea (L.)

32. Alopecurus L.
Strå uppr., slätt, med rotst.; bl. vanl. gröna, ofvan sträfva, 
med teml. kort snärp o. vanl. smala slidor; axvippa trubb., 
nedt. afsmalnande, med åtminst. 4 hvitludna småax på 
hvarje gren; blomborst vanl. långt utskjutande. —
Fugt. st., a. — 6, 7 . ....................................................A. praténsis L.
Bl. n. släta, det Öfversta med n. 3 ggr längre, vidgad
slida; axvippan kort. — N. • •....................................var. a lp és tr is  Whlnb.
Bl. n. blågröna, sträfva; axvippan svartnande. . . . .  var. n ig réscen s Fr. 
Högväxt, med lång, krypande rotst.; bl. blågröna, ofta 
med vidgade slidor o. längre snärp; axvippan kort,
svartnande; blomfj:s borst ej utskjutande.................var. n igrica n s (Horn.)

Strå uppr., uppt. sträft, med trådig rot; bl. blågröna, 
ofvan sträfva, med långt snärp, det Öfversta med vid
gad slida; axvippa smal, uppt. o. nedt. spets., med 1—2
m. korthår., n. glatta småax på hvarje gren; borst ut
skjutande. — Ballast, r., från Eur. — 6, 7. • • • • A. agréstis L.

Strå nedligg. — uppstig., knäböjdt, med tågig rot, slätt; 
bl. vanl. gröna, med långt snärp o. vidgade slidor; ax
vippa trubb., jemntjock, med vanl. 2 hvitludna småax 
på hvarje gren; borst vanl. långt utskjutande o. krökt; 
stånd.kn. vanl. hvitgula, slutl. gulbruna. — Fugt. st.,
a .  —  6 — 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å .  geniculatus L.
BlågrÖnt, med uppblåsta slid. o. grön, uppt. smalare 
axvippa; blomborst rak, ej utskjutande; stånd.kn. brand
gula. .............................................................................. var. fu lv u s  (Sm.)

Mjuka, snabbt växande fodergräs; p r a te n s is  ofta odlad.

33. Phléum L.
Vanl. högväxt, styft, med teml. långa, sträfva bl. o. smala 
slidor; axvippa vanl. lång, cylindr., trubb.; skärmfj. 
tvärhuggna, med 2—3 ggr kortare borst. — Äng., odl.
st., a. — 6, 7 . ............................................................. Phl. praténse L.
Strå nedt. lökform. uppsväldt; ax kort, men jemn-
tjockt...............................................................................var. n od osu m  (L.)

Vanl. lågväxt, med kortare bl. o. Öfversta slidan upp
blåst vidgad, längre än skifvan; axvippa kort o. tjock, 
vanl. oval — afl.; skärmfj. tvärhuggna, med n. lika lång 
borst. — Gräsmark, N., a., S., r. — 6, 7 . ................Phl. alpinum L.

Vanl. lågväxt, med korta, smala, m. sträfva, grågröna 
bl. o. vidgade Öfre slid.; axvippa vanl. lång, smal o. 
afsmaln. åt båda ändar; skärmfj. n. glatta, afsmalnande 
till kort borstspets. — Torra st., r., SY. — 6, 7. • • Phl. Boehméri Wib.

Kraftiga, ehuru styfva, fodergräs; p r a ten se  (timotej) allmänt odladt.
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34. Phålaris L.
Yanl. högväxt, med trådig rot o. breda, glatta, uppt. 
korta bl., med vidgade slidor; småax grön- o. hvitrand., 
med m. bred, hel vingkant. — Förvild., r., S., från Ca- 
narieöarna. — 7, 8. ................................................... Ph. canariénsis L.

Odlas i södra och mellersta Europa, dels som foderväxt, dels för fruktens 
skull (canariefrö).

35. Digråphis Trin.
Högväxt, groft o. styft, tufvadt, med rotst.; bl. långa, 
breda, långspets., sträfva, blågröna; vippa hvitgrön 1. 
rödlätt, n. ensid. hopdragen, med vanl. parvisa, styfva,
sträfva grenar. — Stränd., a. — 7, 8 . ........................D. arundinacea (L.)
Bl. hvit- o. grönrandiga. — Odl.................................var. p ic ta  L.

Lämpligt till att sammanhålla lös jord; var. p ic ta  odlas som prydnadsväxt.

36. Hierochloa Gmel.
Styft uppr., med rotst., nedt. bladig; bl. korta, med långt 
snärp, det Öfversta med lång, vanl. slät, vidgad slida; 
vippa äggr., med glatta grenar o. stora, äggf., brungul- 
gläns. småax; sidoblrnas fjäll utan 1. med m. kort borst
i spets. — Fugt. äng. — 5—7 . ................................H. boreålis (Schrad.)
Bladslid. sträfva; sidoblr med kort borst.....................var. f ir m a  F.Nyl.

Likt föreg., men spensligare; vippans grenar håriga vid 
småaxet; öfre sidoblommans fjäll djupt klufvet, med 
lång krökt borst, den nedre med kort rak borst nära 
spets. — Skogsäng., r. — 5, 6 . ................................H. austrålis (Schrad.)

H . b oreå lis är välluktande.

37. Anthoxånthum L.
Tufvadt, spensligt, med trådig rot; bl. korta, med långt 

snärp o. långa slidor; vippa gulgläns., smal, med korta, 
sträfva grenar o. smala, spets, småax. — Gräsmark, 
a. — 5, 6 . ................................................................... A. odoratum L.

Mjukt och välluktande.

38. Nårdus L.
Litet, styft o. tätt tufvadt, med n. bladlösa strån o. 

borstl., sträfva, blågröna bl.; småax syllika. — Fugt. 
äng., a. — 6, 7 . ...................................................... N. stricta L.

39. Zéa L.
Högväxt, med groft, rikblad. strå o. stora, breda, glatta, 

sträfbrädd. bl.; honkolfvar omslutna af slid., med stora, 
runda, gula frukter. — Odl., från Amer. — 7, 8. • • Z. Mays L.

Hos oss mest prydnadsväxt, eljes odladt både som sädesslag (majs) och bo
skapsfoder. — Till samma familj hör det från Ostindien härstammande, men äf-
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ven i södra Europa på våta ställen odlade Riset, O r y z a  sa tiv a  L., högväxt ocli 
groft, med stora breda blad och 6 ståndare i enblom. småax, hvars aflånga, hop
tryckta frukter utgöra ett så vigtigt näringsämne; äfvensom det likaledes från Ost- 
indien härstammande Sockerröret, S äcch aru m  offic in a ru m  L., af hvars sota saftiga 
märg det vanliga rörsockret erhålles, och det i östra Asien som byggnadstimmer 
använda trädartade, greniga Bamburöret, B a m b u sa  aru n d in a cea  L.

Detta sistnämnda gräs förmedlar genom Rottingpalmen, C alam us R ö ta n g  L., 
från Ostindien, öfvergången till den äfven med IÄ liä cea e beslägtade, stora tropiska fa
miljen P a lm ae, till största delen bestående af höga, smärta, ogrenade träd, med en yfvig 
topprosett af stora, ursprungligen hela, slutligen fjäder- eller solfjäderlikt sönderklufna 
blad, talrika, en- eller tvåkönade blommor, samlade i ett grenigt och köttigt, före 
blomningen inom ett hölster inneslutet ax, 6-talig kalk, vanl. 6 ståndare, och 3- 
rummigt fruktämne, vid mognaden enfröig stenfrukt. Hit höra, bland andra för 
tropikernas innevånare vigtiga arter, Kokospalmen, C öcos n u c ife ra , från Söderhaf- 
vets öar, Dadelpalmen, P h o en ix  d a c ty lifera , från Nord Afrika och Sydvest - Asien, 
Sagopalmen, S a gu s R u m p h ii, från Ostindien, och M a u r itia  f lex u ö sa , från Syd 
Amerika o. s. v.
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2. Gymnospérmeae, Barfröiga växter.
Fröväxter utan sluten pistill, med nakna fröämnen och frön, med eller

utan fruktblad.

Fam. 110. Abietåceae (Coniferae).  Blommor enkönade, utan hylle, 
samlade i hänge- eller kottelika gyttringar; hanblommor beståen
de af ensamma ståndarfjäll med en knapp, honblommor, inom viss
nande skärmfjäll, af ensamma, fjällika, slutligen till kottefjäll till- 
hårdnande fruktblad med 2 omvända fröämnen på insidan; frön 
vanligen vingade, med 6—9 kransvisa hjertblad; m onoika barrträd , 
sä llan  buskar, m ed van l. k ran svisa  g ren a r, sm ala, jem nbreda , ensam m a, 
p a r - eller knippevisa , qvarsittande eller årligen  a ffa llande barr, a f  fjä ll 
betäckta kn op pa r och kotta r a f  fr ia , tegellagda fjä ll.

1. Pmus L.
* Barr styfva, qvarsittande öfver vintern.

a. Barr par- 1. knippevisa, vid basen omslutna af en 
hinnakt. slida; hanhängen talr., gyttrade omkr. unga års
skott, kottefj. vedart., tjockast i spetsen ('P in u s (L.).

Högt träd, med sprickfull, afflarnande bark; barr parvisa, 
halftrinda, spets., blågröna; kottar äggform. kägellika, 
kortskaft., yngre gröna, slutl. gråbruna; fjäll med platt, 
rutform. spets. — Skog, helst sandjord, a. — 5. • • • P. syIvéstris L.
Barr korta, i glesa kransar............................................ var. lappönica  -Fr.

Som föreg., men med glatt, ej afflarnande bark; barr 5 
i knippe, långa, trekant., spets., mörkgröna; kottar ägg
form., oskaft., gulbruna; fjäll med utstående spets; frön 
stora, oving. — Odl., från As. o. M. Eur. — 5. • • P. Cémbra L.

Som föreg.; barr 5 i knippe, långa, m. fina, n. trekant., 
spets., gröna, i grenspets, qvastl. utbredda; kottar lån
ga, n. jemntjocka, skaft., grågula, med glesa, teml. tun
na fjäll. — Odl., från Amer. — 5 . ........................... P. Strö b US L.

b . Barr ens.; hanhängen ens. 1. talr.; kottefj. tunna, 
läderart., tjockast vid basen; grenar plattade af 2-sid. 
qvistar.

1. Barr 4-kant. 1. hoptryckta, fastade på utstående, på 
stammen nedlöpande fästeknölar, o. qvarlemnande rut
form. ärr efter affallandet; hanhäng. ens. 1. parvisa ; kot
tar affallande hela, med qvarsitt. kottefjäll QPicea Don).

Högt träd, med brungrå, ojemn bark; barr allsid., ofvan 
tättsittande, krökta, kort uddspets.; kottar långa, n. jemn
tjocka, hängande, yngre gröna, slutl. bruna, med vanl.
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rutform., i spets, ojemnt tand. fj. — Skog, helst fugt.
mark, a. — 5 . ........................................................... P. Abies L.
Kottefjäll omv. äggr., med tvär 1. n. rundad, småtand.
spets ............................................................................ var. m ed io x im a  W.Nyl.
Kottar kortare, n. äggf. afl.; fj. vigglikt omv. äggr.,
med rund, helbrädd, spets.............................................var. öb ov å ta  (Ledeb.)

2. Barr platta, undert. med 2 grunda, bleka fåror, me
dels vidgade häftskifvor fastade på stammen, utan ty dl. 
fästeknöl o. qvarlemnande runda ärr efter affallandet, 
hanhäng. talr.; kottefjäll affallande från den qvarsittande, 
uppr. axeln {A b ie s  Don).

Högt träd, med ljusgrå, slät bark; barr tättsitt. i flere ra
der, uppåtböjda, ända till spets, jemnbr., trubbspets. 1. vanl. 
tvärhuggna med liten, hvass intryckning emellan tvära, 
rundade uddar, grenspetsbi. af ungef. samma längd som 
de öfriga; kottar jemntjocka, med n. 4-kant., rundspets, 
o. tand. fj., m. längre än skärmfj. — Odl., från Sibir.
— 5 . ........................................................................... P. sibfrica (Ledeb.)

Som fö reg.; barr n. 2-rad., 2-sidigt utstående, stund, upp
åt rigtade, svagt nedböjda, jemnbr., i spets, afrund. 1. 
spetsiga, stund. n. jemnbr. lancettl., vanl. med mer 1. 
mindre djup inskärning emellan spetsiga, n. hopstående 
uddar, grenspetsbi. kort. än de Öfriga; kottar jemntjocka, 
med n. 8-kant., rundspets., n. helbrädd, fj., ungef. af 
skärmfjrs längd. — Odl., från M. Eur. — 5. • • • • P. Picea L.

** Barr mjuka, årligen samtidigt affallande ( L a r i x  (L.).
Högt träd, med skroflig bark; barr ens. 1. knippev., plat- 
tadt syllika; kottar små, rund. äggf., uppr., affallande 
hela, med tunna, tvära eller bredt urnupna fj. — Odl., 
från Sibir. o. M. Eur. — 5 . ........................................P. Lårix L.

Harzrika träd, i mångahanda afseenden af stor betydelse för menniskan, huf- 
vudsakligast som bygnadsvirke, bränsle, äfvensom genom det harz eller kåda de afsön- 
dra, hvaraf erhålles beck, tjära, terpentin o. s. v. De utländska arterna förekom
ma hos oss planterade som prydnadsträd, de inhemska utöfva deremot, genom de 
stora skogar de bilda, ett mycket välgörande inflytande på klimatet och nederbör
den. De stora fröen af C em bra  äro ätbara och af den inre hvita saffulla barken 
af sy lv e s tr is , uppblandad med litet råg- eller kornmjöl, beredes det i nödår an
vända barkbrödet.

Fam. 111. Cupressåceae (Coniferae). Blommor enkönade, utan hylle, 
samlade i små, hänge- 1. kottelika gyttringar; hanblommor beståen
de af ensamma ståndarfjäll med 8—6 knappar; honblommor, inom 
tegellagda skärmfjäll, bestående af ensamma, konkava, till kotte 
eller kottebär tillhårdnande eller tillsvällande fruktblad, inneslu
tande ensamma eller parvisa, uppräta fröämnen; frön ovingade 
eller vingade, med två hjertblad; m on oika  eller d ioika barrträd  eller  
buskar med sk iftev isa  g ren a r , sm ala sy llik a  eller sm å fjä llik a , ensam m a, 
van l. qvarsittande barr, n a k n a  k n oppar och va n ligen  slu tn a  kotta r  
eller  kottebär.



1. Juniperus Tourn.
Buske 1. mindre träd; barr 3 i krans, vanl. utstående, 
hvasst uddspets., n. blågröna; kottebär yngre gröna, äl
dre blåsvarta. — Skog., back., a. — 6 . ....................J. communis L.
Låg, vanl. utbredd buske, med korta o. breda, n. lan-
cettl., tätt tegellagda barr. — N . ................................var. ndna (Willd.)

Enveden är hård och fast, qvistarna sega och böjliga, lämpliga till band; af 
enbären beredes flere slags drycker, äfvensom stärkande och rensande läkemedel.

2. Thuya Tourn.
Buske 1. lågt träd, med utbredda grenar o. plattade qvi- 

star; barr små, mots., tilltryckt tegellagda, nedlöpande, 
platta, rutform. äggr., kölade med hög knöl på ryggen, 
blågröna; kotte sluten, brun, med trubb., kölade fj. o. 
parv. vingade frön. — Odl., från N. Amer. — 5. • • Th. occidentalis L.

Prydnadsväxt.
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Fam. 112. Taxäceae (Coniferae). Blommor enkönade, utan hylle; 
hanblommor samlade i små, vid basen af tegellagda skärmfjäll om
slutna, hängelika gyttringar och bestående af ensamma, sköldlika 
ståndarfjäll med 4—8 knappar; honblomma ensam inom flerradiga 
skärmfjäll, bestående af ett ensamt upprätt fröämne, hvilket små
ningom omslutes af den ringformigt tillsvällande blombottnen; frö 
stort, nötlikt, med 2 hjertblad, delvis omslutet af det i toppen öpp
na, bärlika gömmet; dioika barrträd  eller buskar m ed n ä sta n  k ra n s
visa  g ren a r , p la tta , jem n bred a  barr, a f  fjä ll betäckta kn oppar och öp
p en , bärlik, fa lsk  fr u k t .,

1. Tåxus L.
Lågt träd 1. buske; bl. skiftev., 2-sid. rigtade, kort udd
spets., mjuka; bär ens., röda. — Skog., r., SV. — 5. • T. baccäta L.

Odlad såsom prydnadsväxt; veden hård; bären giftiga. «

15
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B. Sporophytae, Sporväxter.
Växter fortplantande sig genom sporer, utan grodd eller hjertblad, vid gro- 

ningen utvecklande en groddtråd (n em a ), och deraf äfven kallade A co ty led ön ea e , 
Hjertbladslösa växter, eller N em eae, Groddtrådsväxter. Kallas äfven G ryp togä m ia  
eller Blomlösa växter, på grund af saknaden af tydliga befruktningsdelar, ståndare 
och pistiller.

1. Heteronémeae, Förgroddsväxter.
Sporväxter med en ur sporen medelbart eller omedelbart sig utvecklande 

förgrodd (p ro th a lliu m ), hvilken gifver upphof åt den utbildade växten, med eller 
utan föregående befruktning. Vanligen Stamväxter (C orm op h y ta e), d. v. s. växter 
med åtskiljda rot, stam och blad.

I. Filices, Ormbunksväxter.
Förgroddsväxter, hvilkas befruktningsdelar (a n th er id ier och a rch eg on ier ) be

finna sig på förgrodden och hvilka i sitt fullt utbildade tillstånd uppstå ifrån det 
befruktade archegoniet. Till sin inre, anatomiska, bygnad bestående af celler och 
kärl, och derföre, jemte Fröväxterna, kallade Kärlväxter (V a scu la r es ).

Fam. 113. lycopodiåceae. Sporgömmen ensamma i bladvecken eller i 
ax af tegellagda fjäll, antingen alla njurlika eller klotformiga, in
nehållande talrika, mycket små, stoftlika sporer, eller endel fyrknö- 
liga med 4 större sporer; stän d igt g rö n a , m osslika, nedliggande och  
rotslående, van ligen  sega och s ty fv a  v ä x ter , m ed k lyn n ed elad  stjelk  och  
ta lr ika , tä ttsittande, sm å, p la tta , van l. s ty fv a  och fjä llik a  blad.

1. Lycopödium L .
* Sporgömmen saml. i skaft. 1. oskaft, ax, inom egna 
skärmQäll.
a. Ax vanl. ensamma, oskaftade.

Stj. lång, med talr. långa, uppr. grenar; bl, i 5 rader, 
allsid. utspärr., sågade, styft uddspets. — Skog., back.,
a . ................................................................................... L  annétinum L.
Grenar kortare; bl. uppr., n. tilltryckt tegellagda. —
N . ................................................................................var. a lp és tre  Hrtm.

Stj. kort, med få korta, uppst. 1. nedligg. grenar; bl. 
mångrad., på stj. o. sterila grenar ensid., skärform. upp- 
bojda, på axgren. allsid. utstående o. raka, helbrädd., 
spets., gulgröna. — Kärräng., r . ...............................L. inundatum L.

Stj. teml. lång, med talr., korta, knippev., nedligg. 1. 
uppr. grenar, de sterila 4-kant.; bl. på stj. o. axgren. i
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spiral, på sterila gren. 4-rad., korta, tilltryckta, helbrädd.,
med endast spetsen fri. — Hedar, N . ........................L. alpinum L.
b. Ax 2 1. flere tillsammans på långa skatt.

Stj. lång, med talr. uppstig. 1. uppr. grenar, de sterila 
platta; bl. på stj. o. axgren. i spiral, på sterila gren. 
olikst., 4-rad., korta, tilltryckta, helbrädd., med endast
spetsen fri. — Skog., a . ............................................... L  complanatum L.
BlågrÖn, med uppr., jemnhöga, knippev., mindre platta
grenar; ax vani, flere....................................................var. C ham aecyp a r is  sus

(Al.Br.)
Stj. lång, med talr., korta — teml. långa, uppstig. 1. ned- 

ligg. grenar; bl. mångrad., m. tättsitt., mjuka, allsid. 
utstående 1. på stj. ensid. uppböjda, helbrädd. 1. såg., 
med mjuk, hvit hårudd. — Skog., a . ...........................L  Clavåflim L.

** Sporgömmen i öfre bladvecken.
Stj. uppstig. 1. uppr., upprepadt klynnedel. i uppr., tjoc
ka, jemnhöga grenar; bl. i 8 rader, utstående, styft 
uddspets., vanl. helbrädd., gläns. — Skog., berg, a. • • L  SelågO L.

Af de långstjelkade arterna göras mjuka vackra mattor; sporerna, hufvud- 
sakligast af clava tu m , utgöra det fina gula mjöl, hvari läkemedel förvaras i form 
af piller, begagnas äfven för att befordra läkandet af hudlösa ställen på kroppen, 
äfvensom för att åstadkomma hastigt uppflammande eld. Anses för öfrigt vara 
verksamma emot skörbjugg och kolik samt såsom affbrande och kräkmedel, i stör
re mängd giftiga. Af com plan atu m  och clava tu m  erhålles gul färg samt tillsam
mans med bresilja blå ullfärg.

2. Selaginélla PB.
Liten, mjuk, gläns, gulgrön, nedligg., tufvad, med n. uppr. 
grenar; bl. allsid. utstående, spets., med glesa syllika 
sågtänder; ax ens., oskaft., spets., tjockare än gren., 
med större skärmbi. — Fugt. äng., r., N., a. • • • • S. spinuldsa Al.Br.

Fam. 114. Isoetåceae. Sporgömmen samlade inom slidlika bladbaser, 
de inre med talrika stoftlika, de yttre med fåtaliga större sporer; 
sm å v a tten v ä x ter  med kort, n ä sta n  skiflik  rotstock  och tuflika, uppräta , 
syllika , 4 -p ip ig a  och tvärdelade blad med slidlik bas.

1. Isoetes L ,
Rotst. fårad, nedåt 2-flik.; bl. mörkgröna, ogenomskinl., 

styfva; större sporer gulakt., tagglösa, med låga åsar.
— Sjöbotten................................................................ I. lacustris (L.)

Rotst. ofårad, med 2 n. vågräta flik.; bl. ljusgröna 1. 
gulakt., genomskinl., föga styfva, långspets.; större spo
rer hvita, tätt taggiga, utan åsar. — Sjöbotten. • • • I. echinéspora Dur.
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Fam. 115. Ophioglossåceae. Sporgömmen klotrunda, utan skaft axlikt 
fastade på en enkel eller grenig stambladsgren, ofvanom ett blad- 
likt, i knoppen rakt stamblad; örtartad e v ä x te r  m ed k o r t ro tstock  
och va n ligen  ett enda stam blad, delad t i  två, stundom  tre e ller  fy r a  
g ren a r , h v a r a f  den  ena, en kel eller g ren ig , fer til , och den  a n d ra , s tu n 
dom  två eller tre, hel eller flikad, ster il.

1. Botrychium Sw.

* Stambladsskaft anda ned n. trindt, ej fåradt; sterila 
stambl. enkelt 1. högst dubbelt pardeladt och vanl. nå
got köttigt.

a. Den fertila grenen ungef. af stambladsskaftets längd 
1 . föga längre, olta kortare.

Sterila stambl. n. oskaft., smalt äggr. 1. afl., trubb., enk. 
pardel., med 3—6 par från viggl. bas halfrunda, hel
brädd. 1 . nagg. 1 . inskurna flik.; fertila grenen vanl. 
ungef. af stambladsskaftets längd. — Betesmark. • • • B. Lunåria (L.)
Sterila stambladsflik. solfjäderi. flikade.........................var. incisu m  Milde.

Ster. stambl. vanl. oskaft., hjertl. äggr. — n. triangelf., 
kortspets., enk. pardel., med 2—6 n. hjertl. — omv. 
äggr. 1 . rutform., hela 1 . inskurna, n. spets. 1 . trubb. 
flik.; fertila grenen m. kort. än stambladsskaftet. —
Betesmark, r . ............................................................... B. boreåSe Milde.

Ster. stambl. vanl. kortskaft., bredt 1. afl. äggr., trubb., 
dubb. pardel., med 3—5 par äggr. — afl., trubb., i 
afl. — omv.äggr., trubb., vanl. n. helbrädd, småflikar 
delade flikar; fertila grenen kort. än stambladsskaft. —
Betesmark, skog., r., S . ................................................B. matricariaefolium

Al.Br.
Ster. stambladsflik. korta, föga inskurna.....................var. su bin tegru m  Milde.
Ster. stambladets nedersta flikar m. större än de öfr. • var. p a r titu m  Milde. 

Som föreg., med tunnare, triangelf. — bredt äggr., spets, 
stambl., med lancettl., spets, flikar o. småflikar, o. kortare
fertil gren. — Betesmark, skog., r . ............................B. lanceolåtum (Gmel.)
b. Den fertila grenen m. längre än stambladsskaftet.

Ster. stambl. långskaft., stund. 2 1. 3, bredt triangelf., 
dubb. pardel., med 2—4 par skaft., bredt triangelf. 1. 
n. hjertl, trubb., i snedt äggr. — afl., trubb., hela 1.
parflik. småflikar delade flik. — Betesmark, skog., r. • B. ternåtum (Thunb.) 

** Stambladsskaft nedtill rännform. fåradt; sterila stambl.
3—4-dubb. pardel., teml. tunnt.

Ster. stambl. n. oskaft., bredt triangelf., kortspets., mång- 
parigt, med uppt. mindre o. enklare, nedt. större, skaft., 
äggr., spets., i äggr. lancettl., ytterligare enk. 1. dubb. par
del. o. tand. småflikar delade flikar; fertila grenen kort. 
än stambladsskaft. — Berg, gräsmark, r., SY. • • • • B. virginiånum (L.)

2. Ophioglössum Tourn.
Ster. stambl. oskaft., uppr., äggr. — afl., vanl. trubb.,
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helbrädd., något köttigt; fertila grenen af olika längd,
vanl. odelad. — Betesmark, r., Y. o. S . ....................0. vulgatum L.

Fam, 116. Polypodiåceae. Sporgömmen runda, omgifna af en elastisk 
ring, medels korta skaft fastade på baksidan af i knoppen inrul
lade bladlika grenar (stamblad), hvarest de äro samlade i olika for
made gyttringar (fruktplättar), med eller utan hinnaktigt svepe; 
örtartad e vä xter  med rotstock  och ett eller  flere kn ippevisa , van l. flika
de stamblad, eller träd  m ed en kel stam  och stam bladen i  rosett i toppen.

1. Polypodium L .
Stambl. n. läderart., öfvervintrande, glatta, enkelt pardel. 

med smalt afl. omkrets o. skiftev., trubb. o. helbrädd.
1. grundt naggsåg. flikar; skaft kortare, utan fjäll. —
Bergspringor, a . ........................................................... P. vulgäre L.

Stambl. tunna, ej öfvervintr., hår., enkelt pardel. med 
smalt triangul. omkrets o. mots., lancettl., parklufna 1. 
naggsåg. flikar, de 2 nedersta nedåtrigt.; skaft längre, 
nedt. fjälligt. — Skog., a . ........................................... P. Phegöpteris L.

Stambl. tunna, ej öfvervintr., glatta, handl. 3-gren., med 
bredt triangul. omkrets o. pardel. grenar med mots., yt
terligare pardel. 1. naggsåg. — helbrädd, flikar; skaft m. 
längre, nedt. fjälligt. — Skog., a . ................................P. Dryöpteris L.

Rotstocken af vu lg a re är söt och användes som lösande medel mot hosta.

2. Polystichum Roth.
* Stamblad ensamt, med skaft utan fjäll, ungefär af skif- 

vans längd.
Stambl. äggr. lancettl. — afl., pardel., med jemnbr. lan

cettl., kortskaft., i snedt äggr., helbrädd., kortspets, små- 
flikar ytterligare pardel. 1. klufna flikar; de fruktbär. 
småflik. med tillbakavikna kanter. — Kärr, stränd., r. • P. Thelypteris (L.)

* *  Stamblad flere tillsammans, med fjälligt skaft, kortare 
än skifvan.

Stambl. flere ggr längre än skaft., bredt lancettl., pardel., 
med äggr. lancettl. — jemnbr. lancettl., långspets., m. 
kort skaft., i jemnbr. afl., naggsåg., stund, inskurna, 
trubb. småflikar ytterligare pardel. 1. klufna flikar. —
Skog., a . ....................................................................... P. Filix mas (L.)

Stambl. högst dubb. längre än skaft., ofta föga längre,
n. jemnbr. afl., nedåt föga afsmalnande, pardel., med 
äggr. — äggr. lancettl., trubb. 1. kortspets., ty dl. skaft., 
i afl. — äggr., hvassåg., trubb. småflikar ytterligare par
del. 1. klufna flikar. — Sanka skogsäng., kärr. • • • P. cristatum (L.)

Stambl. högst dubb. längre än skaft., äggr. afl., nedåt m 
knappt afsmaln., 2—3-dubb. pardel., med äggr. afl., spets., 
i afl., klolikt hvassåg., trubb. 1. uddspets, småflikar par
del. — inskurna 1. hvassåg. flikar. — Skog., a. • • • P. spinulosum (Retz.)
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Stambl. bredt äggr., 3-dubb. pardel., med ofta glandu-
lös afvigsida................................................................ var. d ilata tu m  (Hoffm.)

Rotstocken af F i l i x  m a s är ett mycket allmänt användt medel emot mask.

3. Cystöpteris Bernh.
Lågväxt, späd o. bräcklig; stambl. med ungef. lika långt 
1. kortare, småijälligt skaft, afl. lancettl., mer 1. mindre 
pardel., med äggr. — äggr. lancettl., trubb. 1. kortspets., 
i afl. — ovala, helbrädd. — tand. 1. såg. småflikar par
del. flikar. — Berg, a . ............................................... C. fragil is (L.)

4. Woddsia R.Br.

Lågväxt, tufvad; stambl. 2—3 ggr längre än det vanl. 
brunröda, fjälliga o. hår. skaft., jemnbr. afl. — lan
cettl., på afvigsid. brunfjälliga o. hår., pardel., med 
äggr. afl., trubb., i afl. 1. äggr., nagg. — n. helbrädd., 
trubb. småflikar pardel. flikar. — Bergspring. • • • • W. ilvénsis (L.) 
Mindre, med bredt äggr., i färre, vanl. helbrädd., på
båda sidor hår. småflik. parklufna 1. inskurna flikar • • var. h yb erb örea (Is iljéb l.J

5. Asplénium L.
* Stambl. stora, 2—3-dubb. pardel., med nedt. fjälligt 

skaft; fruktplätt, krökta.
Stambl. åtskiljda, ungef. af skaftets längd, bredt triangelf.,
3-dubb. pardel., med äggr. afl. — bredt lancettl., trubb., 
i bredt afl., nagg., trubb. småflikar pardel. flikar. — Sten
back., r., M. o. O . ....................................................... A. crenåtum (Smrf.)

Stambl. strutlikt samstående, flere ggr längre än skaft., 
lancettl., pardel., med mest skiftev., jemnbr. lancettl., 
långspets., i afl., inskurna 1. såg., trubb. småflikar ytter
ligare pardel. flikar; Öfre bas-småfliken större än den
nedre. — Skog., betesmark., a . ....................................A. Fflix fémina (L.)
Mindre, med uppåtrigt., svagt S-form. krökta flik. • • var. com plicä tu m  Hrtm. 
Mindre, m. mjuk, enklare pardelad.............................var. m ölle (Schreb.)

** Stambl. små, tufvade, med bart 1. otydl. fjälligt skaft; 
fruktplätt. raka.
a. Stambl. enk. pardel., med breda, äggr. 1. ovala — 

n. runda flikar.
Stambl. flere ggr längre än det gläns, bruna skaft., smalt 
jemnbr. lancettl., med otydl. skaft., grundt nagg. flik.
— Bergsprick................................................................ Å. Trichömanes L.

Stambl. med ända till n. lika långt, grönt skaft, för Öfr. 
som hos föreg., med kortskaft., djupare nagg. flik. —
Bergsprick., r., SO. o. O . ............................................A. Viride Huds.

b. Stambl. enk. pardel. 1. gaffellikt klufna med smalt 
viggl. 1. n. jemnbr. flikar.

Stambl. med flere ggr längre skaft, gaffellikt del. i 2—5 
smalt jemnbr., spets., uppt. hvasst småflikade flikar. —
Bergspring.................................................................... Å. septentrionale (L.)
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Stambl. med lika långt 1. längre skaft, lancettl., pardel., 
med skiftev., skaft., smalt vigglika, uppt. inskurna o. 
smaltand. 1. 2—3-klufna flik. — Bergspring., r., SV.
o. S O ............................................................................A. germånicum Weis.
c. Stambl. 2—3-dubb. pardel. med omv. äggr. — 

bredt viggl. flikar.
Stambl. med lika långt 1. längre skaft, triangelf. — äggr., 
med skaft., uppt. nagg. flik. — Bergsprick., r., SY.,
S. o. O . ....................................................................... A. Ruta muraria L.

6. Ptéris L .
Högväxt; stambl. ens., läderart., med nngef. lika långt 
skaft, bredt. triangul., bandi. 3-grenadt, med dubb. pardel., 
äggr. — afl. lancettl. flikar o. afl., helbrädd., trubb. små- 
flik. med nedvikna, hår. kanter. — Skog., back., a. • • Pt. aquilina L.

Kan, liksom andra ormbunkar, användas till strö under boskapen och till 
gödningsämne, askan är tjenlig till glasberedning och den bäska, hopdragande rot
stocken till garfning och medel mot mask.

7. Struthiöpteris Willd.
Högväxt, med kort o. tjock, uppr. stam; fertila stambl. 

smala, bruna, enk. pardel., med smala, hela, n. trinda 
flik., i midten af talr., strutl. hopstående, m. kortskaft., 
tunna, tungl. lancettl., pardel., sterila stambl., med skif
tev., jemnbr. lancettl., långspets., i korta, afl., helbrädd., 
trubb. 1. intryckta småflikar pardel. flikar. — Skugg. o. 
fugt. s t . .......................................................................Str. germånica Willd.

8. Rléchnum (L.)
Lågväxt, med smala, i smalt jemnbr., spets, flikar glest 

pardel., fertila stambl. emellan talr., tufl. hopstående, 
m. kortskaft., läderart., jemnbr. lancettl., pardel., sterila 
stambl., med skiftev., jemnbr., svagt uppåt böjda, hel
brädd., trubb. 1. kort uddspets, flikar. — Skogskärr, r.,
S Y . ............................................................................... Rl. Spicant (L.)

Fam. 117. Equisetåceae. Sporgömmen säcklika, i krans under krans
visa, sköldlika, vanligen 6-kantiga, i kottelikt ax samlade fjäll, och 
inneslutande talrika sporer, hvilkas ytterhud vid mognaden upp- 
brister i fyra mot spetsen vidgade springtrådar; bladlösa v ä x ter  med  
kryp a n d e rotstock  och ledad, p ip ig  och v a n ligen  strim m ig l. få rad  stjelk, 
vid led ern a  om sluten  a f  tandade slidor, sam t a n tin g en  enkel eller med  
v a n ligen  kran sv isa , ledade och slidbärande g r en a r .

1. Equisétum Tourn.
* Stj. vek, årligen bortvissnande, med 1. utan kransgrenar; 
ax trubbigt.

a. Stjelkar vanl. af två slag, neml. fertila, n. ofårade, 
gul- 1. brunakt. vårstjelkar med vidgade slidor, utan gre
nar o. snart bortvissnade 1. utskjutande kransvisa grön-
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skande grenar närmast axet, samt senare utvecklade ste
rila, gröna, fårade, vanl. tätt kransgreniga stjelkar; ax 
gul- 1. rödbrunt.

Fertila stj. vanl. grenlös, tjock, m. bräcklig o. saftig, 
med stora, uppåt vidgade, hvitakt., syllikt svartbruntand. 
slidor, snart bortvissnande o. m. tidigare än den sterila, 
fåradt kant. stj. med trånga, ljusgröna, i bruna hvit- 
kant. tänd. klufiia slidor o. vanl. enkla, utstående, 4-kant. 
grenar med 4 långspets, slidtänder. — Lerjord, a. • • E. arvénse L.
Ster. stj. hög, nedt. bar, blek; kransgren. långa, m. ut
stående.........................................................................var. n em orosu m  Al.Br.
Ster. stj. späd, med korta uppr. kransgrenar. . . . .  var. vd riu m  Milde.
Ster. stj. utbredda, tufvigt greniga, med kransgreniga
grenar längre än hufvudstammen................................ var. decum bens Mey.
Ster. stj. nedligg.—uppstig., med n. jemnhöga krans
grenar. ........................................................................... var. a lp és tre  Whlnb.
Fert. stj. utvecklad på sommaren, grön, lik den ster. • var. ca m p estre  Schultz.
Fert. stj. vanl. uppstig., mörk, slutl. blekgrön, nedt.
med stund, axbärande kransgren.............................. var. irr ig u u m  Milde.
Fert. stj. låg, späd, mörk, nedt. slutl. grönakt. o. med 
parvisa 1. 4 tills, korta, 3-kant. grenar; ster. stj. späd, 
nedligg., med ens. 1. parv., långa, fina, 3-kant. grenar. • var. r ip å riu m  (Fr.)

Fertila stj. grenlös 1. med uppt. småningom utväxande 
enkla kransgren., stora, uppblåst vidgade, ljusbruna sli
dor med talr., smalspets., olikfärdadt hinnkant, tänder, 
n. samtidig med o., sedan axet bortvissnat, lik den ste
rila, fårade o. trinda stj., med uppåt vidgade, ljusgröna, 
i mörkbruna ljust hinnkant, tänder klufna slidor o. talr., 
vanl. enkla, ut- 1. nedböjda, 3-kant. grenar med 3 korta, 
spets. 1. trubb. slidtänder. — Äng., back., a . ................E. praténse Ehrh.

Fertila stj. som hos foreg., men med få, n. äggr., trubb., 
enfärgadt bruna slidtänder o. kransgrenarna, liksom på 
den sterila, med hinnakt., bruna slidtänder försedda stj., 
upprepadt kransgreniga, vanl. 4—5-kant., med 4—5 
långspets, slidtänder. — Skog., äng., åkrar, a. • • • • E. sylvåticum L. 
Krans- o. smågrenar m. långa o. fina, starkt utstående. • var. ca p illa re (Hoffm.)

b. Fertila o. sterila stj. samtidiga o. likform., med 1. 
utan enkla ihåliga kransgrenar; ax vanl. svart 1. svart- 
aktigt.

Stj. fårad, n. blågrön, med långa, n. jemntjocka, gröna, 
i få, syllika, svartbruna, bredt hvitkant. tänder klufna 
slidor o. vanl. talr., uppr. 1. utstående, omkr. 5-kantiga,
fårade kransgrenar. — Fugt. st., a . ............................E. palustre L.
Tufvad, med enkla, trådl., 4-kant. grenar.....................var. tenéllum  (Fr.)
Kransgrenar utdragna, axbärande.................................var. p o ly s tä c liy o n  Retz.

Stj. hög, grof, strimmig, med korta, jemntjocka, gröna 1. 
brunakt., i talr., syllika, vanl. svarta, smalt hvit- 1. okant. 
tänder klufna slidor o. talr., utstående 1. utbÖjda, omkr.
5-kant. kransgrenar, stund, utan 1. med några få gre
nar. — Vatten, a . ............................... .......................E. fluviatile L.
Stj. enkel 1. med få, korta, spridda grenar.................var. lim osum  (L.)
Kransgrenar axbärande................................................ v&Y.polystächyonBviickn.
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** Stj. hård, styf, öfvervintrande, med inga 1. få enkla 
grenar, alla likform.; ax spetsigt.

Stj. grof, uppstig.—uppr., strimmig, skarpt sträf, spröd, 
med korta, jemntjocka, svarta 1. hvitakt., uppt. o. nedt. 
svart tvärrand., i talr., syllika, hinnakt., snart affallande 
tänder klufna 1. slutl. tvärhuggna slidor; ax svartgront.
— Skog., r . ................................................................... E. hiemåle L.

Stj. vanl. tufvade, smala, uppstig.—uppr., fårade, något 
sträfva, m. spröda, med korta, uppåt vidgade, svarta 1. 
nedt. gröna, i få, äggr., sylspets. 1. trubb., bredt hvit- 
kant. 1. hvita qvarsitt. tänder klufna slidor; ax svart 1.
n. gult. — Yåta st., N . ............................................... E. variegatum Schleich.
Stj. n. trådl., 6-kant., nedligg. 1. uppböjd, med ofårade
åsar o. vanl. 3-tand. slidor. — SY. o. N . ................var. sc irp ö id es Michx.

F lu v ia tile  användes stundom som boskapsfoder, för öfrigt dertill odugliga 
och till och med skadliga, såsom p a lu s tr e . H iem a le  användes till polering af me
taller och hårdt trä.

II. Charåceae, Kransalger.
Algartade förgroddsväxter, hvilkas befruktningsorganer befinna sig på den 

utbildade växten. Till sin inre bygnad bestående af endast celler och derföre, 
jemte Mossor, Alger, Lafvar och Svampar, kallade Cellväxter (C ellu la res .)

Fam. 118. Charåceae. Sporgömmen äggformiga eller elliptiska, nötlika, 
spiralstrimmiga, antingen ensamma eller tillsammans med gula eller 
röda, klotformiga, i 6—8 tre- eller fyrkantiga, sköldlikt skattade 
flikar uppbristande hanorganer, oskaftade i eller under grenvecken; 
m on oika  eller d ioika, bladlösa, taggiga eller tagglösa, ledade, spröda och  
o fta  m ed en  ka lkartad  skorpa ö fverd ragn a , sam t illa  luktande, v a tten 
v ä x te r  med kran svisa , en k la  eller g ren ig a  g ren a r.

1. Chåra (L.)
* Stj. utan taggar; sambyggare.
Stj. tagelsmal, n. rakt finstrimmig, mörkgrön—hvitgul, 
stund, gråakt.; kransgrenar vanl. 7 1. 8, 8—10-ledade, 
afsmalnande; fruktskärm syllika, olika långa. — Sött,
stillastående vatten, S. o. M . ........................................Ch. fragil is Desv.
Fruktskärm kort. än sporgömmet.................................var. p u lch ella  (Wallr.)
Fruktskärm flere ggr längre än sporgömmet.................var. capillacea  (Thuill.)

** Stj. vanl. taggig.
a. Sambyggare; taggar mer 1. mindre uppblåsta, spets.

Stj. grof o. styf, föga grenad, fårad, grön 1. grågrön, tätt 
besatt med vanl. knippevisa, långa, styfva o. hvassa tag
gar; kransgrenar 7— 10, omkr. 7-ledade, afsmalnande; 
fruktskärm 6—8, n. likst., längre än det svartbruna, afl. 
sporgömmet. — I  hafvet, S., r . ................................... Ch. hör rid a Wallm.

Stj. styf, uppr., enkel, n. rakt finstrimmig, mörk 1. grå
grön, med vanl. ens., glesa, korta taggar; kransgren.
8— 12, 5—7-ledade, långa; fruktskärm talr., olikst., de
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yttre kortare; sporgömme n. klotr., hvitt, slutl. svart. — 
I hafvet, S., r................................................................

b. Tvåbyggare; taggar uppblåsta, mer 1. mindre ägg
form., kort uddspets.

Stj. grof o. styf, spiral vriden o. fårad, rödakt., torr grön, 
med täta taggar; kransgren. 6—8, 3—6-ledade; frukt
skärm breda, spets., längre än det röda, ovala spor- 
gommet. — Yanl. i hafvet, S., a . ................................

c. Tvåbyggare; taggar fina, borstlika.
Stj. tagelsmal, spröd, n. rakt finstrimmig, hvit- 1. mörk
grön, vanl. med ens., hårfina, hvassa taggar; kransgren. 
6—8, omkr. 7-ledade, afsmalnande; fruktskärm 6—8, 
olikst., de innersta dubb. längre än det gula, ovalt klotr. 
sporgömmet. — I hafvet o. sött vatten, S. o. M. • •
N. hårfin, gulakt.; taggar långa.....................................
Endast uppt. glestaggig.................................................
Yanl. gröfre o. n. tagglös.............................................

Stj. tagelsmal, något böjlig, finstrimmig, mörkgrön, tätt 
beklädd med knippevisa, långa, hårfina, hvassa taggar; 
kransgren. vanl. 8—10, 5—7-ledade; fruktskärm vanl. 
8, syllika, h var af 6 dubb. längre än det svarta, cylindr. 
1. n. klotr. sporgömmet. — I hafvet, Y. o. S. • • • • 

Användbara som gödningsämne.
2. Mitélla Ag.

* Kransgrenar ledade, enkla 1. nedt. med korta skärmlika 
smågrenar; sambyggare.

Stj. trådl., böjlig, glänsande, gul- 1. brungrön, stund, le
dad; kransgrenar 5—8, med bred trubb. spets, stund, 
med udd, de sterila enkla, de fertila nedt. med ledade 
enkla smågrenar; sporgömmen parvisa 1. flere tills., n.
klotr., bruna. — I hafvet.............................................

** Kransgrenar enkla 1. en gång gaffeldelade, utan ledad 
spets 1. skärmlika smågrenar.

a. Sambyggare.
Stj. trådl., böjlig, glänsande, mörkgrön 1. brunakt., torr 
stund, svartakt.; kransgren. omkr. 6, enkla 1. 2—3-de- 
lade, med långa, trubb. 1. spets, toppgrenar; sporgöm
men ens. 1. parvisa, n. klotr. — Sött vatten. . . . .  
Kransgrenar n. enkla, med sporgömmen gyttr. på korta 
grenar i grenveck. — Sött vatten o. hafvet.................

b. Tvåbyggare.
Stj. trådl., böjlig, seg, n. glanslös, mörkgrön 1. brunakt.; 
kransgren. 8 1. 9, enkla 1. 2—3-delade, trubb. med udd; 
sporgömmen ens. 1. parvisa, ovala. — Sött vatten, S.
o. M . ...........................................................................

*** Kransgrenar upprepadt gaffeldelade, säll. enkla, med le
dad spets, men utan skärml. smågrenar; sambyggare.

a. Alla kransgrenar i samma krans 2—3 ggr gaffel
delade.

Stj. liten o. fin, mörkgrön; kransgren. uppt. hufvudl. 
samlade, 6—8, 3—6-delade, en del med ytterligare 2—7-

Ch. bältica (Fr.)

Ch. tomentösa L.

Ch. hispida L.
var. sta gn dlis Wallm. 
var. acu leo lä ta  Wallm. 
var. g la b rå ta  Bruz.

Ch. crinita Wallr.

N. fléxiiis (L.)

N. furculåta (Rchnb.) 

var. n id ifica  (Wallm.)

N. opåca Ag.
✓
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delade grenar, i spets, afrund. med smal ledspets; spor
gömmen ens. 1. parvisa, ovala—n. klotr., brunakt. — 
Sött o. hafsvatten, S. o. M . .......................................

Stj. lång, hårfin, böjlig, dubb. klynnedel., mörkgrön; 
kransgren. 4—6, långa, dubb. 3-delade, med först korta, 
sedan långa, afsmalnande, med ledspets slutande, ole
dade grenar; sporgömmen parvisa 1. hufvudl. gyttr. — 
Sött vatten, SO. o. M., r . ...........................................

Stj. kort, hårfin, m. grenig, tufvad, ljusgrön; kransgren. 
6—7, 2—3-dubb. 3—5-delade, med långa, fina, ledade, 
med lång ledspets slutande toppgrenar; sporgömmen ens.
1. gyttr., n. klotr. — Sött vatten, S . ...........................

b. En del kransgrenar i samma krans 3 ggr, andra 
enkla 1. 2 ggr gaffeldelade.

Stj. fin, seg, grenig, glänsande, n. vattenklar, något mörk
grön, tufvad; kransgren. hufvudl. samlade, de nedre 
mer åtskiljda, 6—8 längre, 2—3-dubb. delade, o. omkr. 
dubb. så många kortare, enkla 1. 2 ggr delade, med 
2—3 något uppblåsta, n. lancettl., oledade, med ledspets 
slutande toppgrenar; sporgömmen parvisa, n. klotr. — 
I hafvet vid flodmynning., n. sött vatten, V. o. S. • •

N. batrachospérma
Al.Br.

N. WahlbergiånaWallm.

N. gråcilis (Sm.)

N. hyålina (DC.)



ACER. ARUNDO.

Hänvisning till slägt- och familjenamnens bildning.
A cer  —  gammalt latinskt namn på lönn.
Achillea —  efter en forntida läkare Achilles.
Aconitum  — efter staden Acone i Bithynien 

eller af grekiska ordet akonä, klippa.
Acorus  —  af grek. a, utan, ock horä, pupill 

—  emot ögonsjukdomar.
Actaea  —  ’af grek. akta, strand, eller aktaia, 

fläder —  med frukt som kos Sambucus.
Adoxa  —  af grek. a, utan, ock doxaf anse

ende —  utan anseende, oansenlig.
Aegopodium  —  af grek. aix, get, ock pous, 

lot —  med getfötter liknande bladflikar.
Aesculus —  af latinska ordet escare, äta —  

med för boskapen ätlig frukt.
Aethusa  —  af grek. aithusso, jag brinner —  

med skarp saft.
Agrim onia  —  af argemone, grekiskt namn på 

en emot fläckar i ögat använd växt; 
af grek. argos, kvit.

Agrostem m a  —  af grek. agros, åker, ock stem 
m a , krona —  åkerkrona.

Agrostis  —  af grek. agros, åker —  åkergräs.
A ir  a — gammalt grekiskt gräsnamn.
Ajuga  —  möjligen af lat. a, utan, ock jugum , 

ok, tvärbjelke —  med blommor utan 
öfverläpp.

Alchemilla —  af arabiskt ursprung, liksom 
ordet alkemi, eller den fordom efter- 
sträfvade konsten att göra guld.

Alism a  —  grekiskt namn —  vattengrodblad.
Alliaria  —  af allium, lök —  med löklukt.
Allium  —  af keltiska ordet all, brännande, 

svidande —  med skarp smak ock lukt.
Alnus  —  gammalt latinskt namn på al.
Alopecurus —  af grek. alopex, räf, ock oura, 

svans — med räfsvanslik blomsamling.
Alsine  —  af grek. alsos, lund —  lundört.
Althaea —  af grek. althainein, läka —  lä

kande ört.
A lyssu m  — af grek. a, emot, ock lyssa, ra

seri — nyttig emot vattuskräck.
Am aranthus —  af grek. a, icke, ock m arai- 

nein, vissna —  icke vissnande.
Amelanchier —  af grek. a, mycket, mälea, 

äppleträd, ock agchein, kopdraga —  
äppleträd med kopdragande, bitter frukt.

Ampelopsis —  af grek. ampelos, vinstock, 
och opsis, utseende — lik vinrankan.

Am ygdalus —  gammalt österländskt namn på 
mandelträd.

Anagallis —  af grek. anagelaein, förorsaka 
glädje —  täck ört.

Anchusa —  af grek. agchusa, smink —  med 
rödfärgande rot.

A ndrom eda —  grek. mytologisk personlighet.
Androsace —  af grek. a n ä r) genitiv, andros, 

man, ock sakos, sköld —  med sköld
lik bladrosett.

Anem one —  af grek. anem os, vind —  vind- 
älskande Ört.

A nethum  —  af grek. ana , mycket, ock a ite in , 
bränna —  med till smaken brännande 
frön.

A ngelica —  af grek. aggelos, engel —  välgö
rande, läkande.

A ntenn aria  —  af de, liksom endel insekters 
antenner eller pannspröt, klubblikt för- 
tjockade kåren hos hanblommorna.

A nthem is — af grek. anthäm on, blomma.
Anthoxanthum  —  af grek. anthos, blomma,

ock xanthos, brungul. 1
A n th yllis —  af grek. anthos, blomma, ock 

ioulos, ludd —  me,d ludet blomfoder.
A n tirrh in u m  —  af grek. anti, lika, ock rin , 

nos —  med noslika blommor.
A pera  —  af grek. a, icke, och päros, förkrympt

—  med fullt utvecklade blommor.
A piu m  —  af kelt. apon, vatten — vatten-

eller kärrväxt.
A pocynum  —  af grek. apo, från, och kyon, 

hund —  giftig för hundar.
A qu ifoliu m  —  af lat. acus, nål, ock folium , 

blad —  med taggiga blad.
Aquilegia —  af lat. aquilegium, vattenhem- 

tare —  med vasformiga kronblad.
A rabis —  från Arabien.
A ra lia  —  i Kanada begagnadt växtnamn.
A rciophila — af grek. arktos, norden, ock 

filein, älska — som trifves i norden.
A rctostaphylos — af grek. arktos, norden, ock 

sta fylä , drufva — nordisk drufva.
A ren a ria  —  af lat. arena , sand —  sandväxt. 1
A rm eniaca —  från Armenien.
A rm eria  — af kelt. ar, nära, ock m or, kaf

—  förekommande vid hafvet.
A rrhenaterum  —  af grek. arrän , hanlig, ock

athär, borst —  med borstbärande han
blomma.

A rtem isia  —  af A rtem is, grek. mytologisk 
personlighet.

A rtoca rpu s — af grek. artos, bröd, ock kar- 
pos , frukt —  brödfrukt.

A run do — möjligen af kelt. aru, vatten —  
vattenväxt.
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Asclepias — af grek. Asklepios, läkekonstens 
gud — lä k dom sört.

Asparagus —  af grek. asparagos, an vänd t 
om unga växtskott i allmänhet —  sparris.

A sperifoliae —  af lat. asper, sträf, och fo liu s , 
blad —  sträfbladiga.

A sperugo —  af lat. asper, sträf —  sträf ört.
Asperula —  af lat. asperulus, något sträf.
A splenium  —  af grek. a, mot, och splän, 

mjelte —  användbar mot mjeltsjukdom.
A ster — af grek. astär , stjerna —  med stjern- 

lik blomkorg.
Astragalus —  grek. växtnamn, af astragalos, 

fotknöl, vacker fot —  på grund af blom
samlingen.

A stra ntia  —  af grek. astär , stjerna, och anti, 
lik —  med stjernlikt svepe.

A tr ip lex  —  af grek. a, mycket, och triplex, 
trefaldig —  med treklufna blad.

A u r  antium  — af lat. aurum , guld —  med 
gyllene frukt.

A vena —  gammalt latinskt namn på hafre, 
af aveo, jag åstundar —  omtyckt af 
boskapen.

B allota  —  af grek. hallo, jag bortkastar —  
på grund af dess elaka lukt.

B alsam ina —  af grek. balsamon, balsam —  
läkeört.

B am busa —  indiskt namn.
B arbarea —  den heliga Barbaras ört.
B a rtsia  —  efter B artsch , holländsk botanist.
B atrach ium  — af grek. batrachos, groda —  

grodört.
B egonia —  efter fransmannen B egon.
B ellis —  af lat. bellus, vacker, täck.
B erberis —  af grek. berberi, mussla —  med 

kupiga kronblad.
B eta  —  af kelt. bett, röd —  med röd rot.
B eton ica  —  latinskt namn, efter Yettoni, en 

folkstam vid Pyreneerna.
B etu la  —  af kelt. betu, björk.
B idens —  af lat. bis, dubbel, och dens, tand

—  med tvåtandad frukt.
Blechnum  —  af grek. blechnon, namn på orm

bunke.
B litu m  —  af kelt. blith , smaklös —  med smak

lös frukt.
B orra go  — af grek. borra, födoämne —  med 

ätliga blad.
B otrych iu m  —  af grek. botrys , drufva —  med 

druflik fruktsamling.
B rachypodium  —  af grek. brachys, kort, och 

podion , fot —  med kortfotade eller skaf- 
tade småax.

B rassica  —  af kelt. bresic, namn på kål.
B riz a  —  af grek. brizo, jag gungar —  med 

rörliga småax.
B rom us —  af grek. bromos, födoämne —  fo

derväxt.
B ryon ia  —  af grek. bry o, ja g  växer snabbt

—  snabbt växande ört.
B u llia r da —  efter B ulliard , fransk botanist.
B u n ias — af grek. bounias, namn på ett slags 

rofva.

B u tom u s —  af grek. bous, oxe, och temnein, 
skära— förorsakande sår på oxens tunga.

Cakile —  arabiskt namn.
Calamagrostis —  af grek. kalamos, rör, och 

agros, åker — rörlikt åkergräs.
Calamus — af grek. kalamos, rör.
Calendula —  af lat. calendae, första dagen i 

månaden eller månad —  blommande 
alla månader.

Calla —  af grek. kallos, skönhet.
Callitriche —  af grek. kallos, skönhet, och 

thrix, hår — med vackert ordnade 
toppblad.

Calluna —  af grek. kalluno, jag  pryder eller 
smyckar — lämplig till qvast, blomster- 
qvast.

C alth a—  möjligen af grek. kalathos, korg —  
med korglika blommor.

Calypso — efter en grekisk mytologisk per
sonlighet.

Camelina —  af grek. chamai, lågväxt, och 
linon, lin —  lågväxt lin.

Camellia —  efter Camellius, österrikisk jesuit.
Campanula, —  lat., liten klocka —  med af- 

seende å blomkronans form.
Cannabis —  grek. o. latinsk benämning på 

hampa.
Caprifolium  —  af lat. capra , get, och folium , 

blad —  klättrande, klängande bladväxt.
Capsella —  lat., liten ask —  med afseende å 

fruktens beskaffenhet.
Caragana —  tatariskt namn.
Cardamine —  af grek. chardamon , namn på 

krasse.
Carduus — gammalt latinskt namn på tistel.
Carex —  gammalt latinskt namn på starrgräs.
Carlina — möjligen sammandraget af lat. Ca

rolina, Carls — till minne af Carl den 
store.

Carum  —  från Carien i Mindre Asien.
Caryophylleae —  nej likear tade.
Castanea —  frän Kastana i Thessalien.
Catabrosa —  af grek. katabroma, födoämne 

—  foderväxt.
Celastrus —  af grek. kälas, sen —  med sent 

mognande frukt.
Centaurea —  efter Centauren Chiron i grek. 

mytologin, som med en Centaurea he
lad e sitt sår.

Cephalanthera —  af grek. kefalä , hufvud, och 
anthära, ståndark napp —  med stor, 
hufvudlik ståndarknapp.

Cerastium  —  af grek. keras, horn —  med 
krökt frukt.

Ceratophyllum  —  af grek. keras, horn, och 
fy llon , blad —  med hornlika blad flikar.

Chaerophyllum  —  af grek. chairein , glädja sig, 
och fyllon , blad —  med lifligt gröna blad.

Cheiranthus —  af arab. keiri, lackviol, och 
grek. anthos, blomma.

Chelidonium  —  af grek. chelidon, svala —  
samtidig med svalorna.

Chenopodium —  af grek. chän, gås, och p o 
dion,, fot —  med blad liknande gåsfötter.



Chrysanthem um  —  af grek. chrysous, guld
färgad, och anthos, blomma —  med 
gyllene blommor.

Chrysosplenium  —  af grek. chrysos, guld, och 
splän, mjelte —  med gyllene blommor 
och mjelt- eller njurlika blad. 

Cichorium  —  af kichorion, gammalt grekiskt 
namn.

Cicuta —  gammalt latinskt namn.
Cinna —  gammalt grekiskt namn.
Circaea —  efter Circe, grek. mytologisk per

sonlighet.
C irsium  —  gammalt grek. namn.
Cistus —  af grek. kistä , kapsel —  med frukt

kapsel.
Citrullus —  lat. namn, af grek. kitron , citron

—  liten citron.
C itrus —  af grek. kitron , citron. 
Clinopodium  — af grek. klinopodion , sängfot

—  på grund af blomfodrets form. 
Cochlearia —  af lat. cochleare, sked —  med

skedformade blad, eller af cochlea, snäcka
—  växande bland snäckor på hafs- 
stränder.

Coeloglossum —  af grek. koilos, t ihålig, och 
glossa, tunga —  med tunglik läpp. 

Colchicum  —  från Kolchis vid Svarta hafvet. 
Com arum  —  af grek. komaron, namn på en 

knölig, smultronlik frukt.
Compositae —  af lat. com positus , sammansatt

—  med en sammansatt blomma lik
nande blomställning.

Coniferae —  lat., kottebärande.
Conium  —  af grek. konos, käggla, snurra —  

förorsakanke svindel.
Convallaria —  af lat. convallis, dal —  vä

xande i dalar.
Convolvulus — af lat. convolvere, slingra, vrida

—  slingerväxt.
Corallorrhiza —  af grek. korallion, korall, och 

rhiza, rot —  med korallgrenig rotstock. 
Coriandrum  —  af grek. koris, vägglus —  på 

grund af växtens lukt.
Cornus — af lat. cornu , horn —  med hård ved. 
Coronilla —  af lat. corona, krona —  med 

kronlikt ordnade blommor.
C orrigiola —  af lat. corrig ia , rem —  med 

smala blad.
Corydalis —  af grek. korys, hjelm —  på grund 

af blommans form.
Corylus —  af grek. korys, hjelm —  med hjelm- 

likt fruktsvepe.
Corym biferae —  lat., blomqvastbärande. 
Cotoneaster —  af lat. Cotonea, qvittenträd, 

och aster , af bild — lik Cotonea. 
Crambe —  grekiskt namn på kål.
Grassula —  af lat. crassus, tjock —  med 

tjocka blad.
Crataegus —  af grek. kratos , styrka —  med 

fast ved.
Crepis —  af grek. kräpis, toffel —  på grund 

af fruktens form.
Crocus —  gammalt latinskt namn på saffran, 

möjligen af grek. krokos, tåga eller tråd
—  med trådig lök och trådlika märken.
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C ru cifera t —  lat., korsbärande —  med kors- 
lika blommor.

Cucum is —  latinskt namn på gurka, möjligen 
af kelt. cucc, bukig, kärl —  med af- 
seende å fruktens form.

Cucurbita —  latinskt namn på kurbits, af kelt. 
cucc, kärl, och lat. orbis, klot —  på 
grund af fruktens form.

Cupressus —  af grek. kyparissos, cypress.
Cuscuta —  gammalt österländskt namn.
Cynanchum  —  af grek. kyon , hund, och ag- 

chein , döda —  giftig ört.
Cynara —  af grek. kinara —  ärtskocka.
Cynarocephalae —  af grek. kinara, ärtskocka, 

och kefalä, hufvud —  med blomkor
gar som hos ärtskockan.

Cynoglossum  —  af grek. kyon, hund, och glos
sa, tunga — med blad lika hundtungor.

Cynosurus —  af grek. kyon, hund, och oura, 
svans —  med hundsvanslik blomsam
ling.

Cyperus —  lat., ett slags säf.
Cypripedium  —  af grek. K yp ris , namn på 

gudinnan Venus, och pedion, toffel —  
med afseende å kalkläppens form.

Cystopteris —  af grek. kystä, blåsa, och p te-  
ris, ormbunke —  med blåslikt, hinn
aktigt fruktsvepe.

Cytisus —  af kytisos , grekiskt namn på buske 
med klöfverlika blad.

D a cty lis —  af grek. daktylos, finger — med 
handlik blomvippa.

D ah lia  —  efter A . D a h l, svensk botanist.
D aphne —  efter D aphnä, grek. mytologisk 

personlighet, förvandlad till lagerträd.
D a tu ra  —  af datora, arabiskt namn.
D au cus —  af daukos, grek. namn på morot.
D elphinium  —  af grek. delfin , hvalfisk — på 

grund af blommans form.
D en ta ria  — af lat. dens, tand —  med liksom 

tandad rotstock.
D ianthus —  af grek. dios , gud, och anthos, 

blomma —  med praktfulla blommor.
D icen tra  —  af grek. dis, dubbel, och chen- 

tron , sporre —  blommor med två spor
rar.

D igraphis —  af grek. dis , dubbel, och grafis, 
pensel —  med penselformiga märken.

D ip lo ta x is —  af grek. diploos, dubbel, och 
ta x is , rad —  med tvåradiga frön.

D ipsacus —  af grek. dipsao, jag är törstig —  
på grund af skålformigt sammanhän
gande blad.

D raba  — af grek. drabä, skarp —  med af
seende å smaken.

D racocephalum  —  af grek. dr akon, drake, 
och kefalä, hufvud —  blommor lik
nande drak hufvud.

D rosera  —  af grek. drosos, dagg — med dagg
lika droppar på bladen.

D rupaceae — af lat. drupa, stenfrukt.

E chinosperm um  —  af grek. echinos, igelkott, 
och sperma, frö —  med taggiga frön.

- ECHINOSPERMUM.
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E chium  —  af grek. echis, huggorm —  ansedd 
att vara verksam emot huggormsbett.

Elaeagnus — grek. växtnamn, af elaia , oliv
träd, och agnos, en prydnadsbuske med 
stenfrukt —  till bladen lik det förra, 
till frukten den sednare.

E latin e —  grekiskt växtnamn, af elatinos, af 
gran —  med smala blad.

Elodea —  af grek. elodes, sumpig, dyig —  
träskväxt.

E lym u s — af grek. elyein , omhölja —  med 
afseende å skärmfjällen.

E m petrum  —  af grek. em petros, växande på 
berg.

Epilobium  —  af grek. ep i, på, och lobos, skida 
—  med blommor på långt, skidlikt frukt
ämne.

E pip actis —  grek. växtnamn.
E pipogum  —  af grek. epi, på, och pogon, 

skägg —  med månggrenig, trådig rot
stock.

E quisetum  —  af lat. equus, häst, och seta, 
borst, tagel — liknande hästsvans.

E rica  — af grek. erikä, ljung.
E rigeron  —  af grek. erion , hår, och geron , 

gubbe —  med grått fruktfjun.
E riophorum  — af grek. erion, hår, ull, och 

fo ro s , bärare —  med långhåriga blom- 
hufvud.

E rod iu m  —  af grek. erodios , häger —  med 
fruktspröt liknande en hägernäbb.

E ru castrum  —  af lat. E ru ca , hvitsenap (af 
lat. uro, jag bränner —  med frön af 
brännande smak), och aster , af bild —  
lik E ruca .

E rysim u m  —  af grek. eryein , rädda, bota —  
läkdomsört.

E ryth ra ea  —  af grek. erythros , röd —  med 
röda blommor,

E schscholtzia — efter E schscholtz, rysk bo
tanist.

E u patoriu m  —  af grek. eupator, god fader, 
Pontiske konungen M ithridates ’ binamn.

E uphorbia —  efter en Trojansk läkare E u 
phorbus.

E uphrasia —  af grek. euphrainein , glädja —  
genom att bota ögonsjukdomar.

E vonym us —  af grek. eu, väl, och onoma, 
namn —  berömd såsom medel mot skabb 
och annan ohyra.

F aba  —  gammal latinsk benämning på böna.
F a gu s —  af grek. fä g os , bokträd.
F a rsetia  —  efter F a rse ti , italiensk botanist.
F estuca  —  lat., strå, hö, ogräs.
F ica ria  —  af lat. ficus, fikon, —  med små, 

fikonlika rotknölar.
F icu s —  lat., fikon, fikonträd.
F ilago —  af lat. filum , tråd —  luden växt.
F lum inia —  af lat. flum en , flod —  växande 

vid floder.
Foeniculum  —  af lat. f oenum , hö — med fina 

blad flikar.
F ra ga ria  — af lat. fra g ra re, dofta — med 

doftande frukt.

F ra x in u s —  latinskt namn på ask, möjligen 
af grek. f r  a x is , stängsel —  använd som 
stängsel.

F uchsia —  efter F u ch s , tysk botanist.
F u m a ria  — af lat. fu m u s , rök — gråaktigt grön.

Gagea —  efter Gage, engelsk botanist.
Galanthus — af grek. gala, mjölk, och an- 

thos, blomma —  med hvit blomma.
Galeobdolon —  af lat. galea, hjelm, och grek. 

bdolos, elak lukt —  illa luktande, med 
hjelmlik öfverläpp på kronan.

Galeopsis — af lat. galea, hjelm, och grek. 
opsis, utseende —  med kronans öfver
läpp hjelmlik.

G alium  —  af grek. gala, mjölk —  använd 
till att bringa mjölk att löpna.

G entiana —  efter Gentius, Illyrisk konung, 
hvilken först upptäckte dess egenskaper.

G eranium  —  af grek. geranos, trana —  med 
fruktspröt liknande en trannäbb.

Geum  — af grek. geuo, jag kryddar —  med 
kryddartad rotstock.

Gladiolus —  lat., litet, svärd —  med svärd
lika blad.

G laux —  af lat. glaucus, blågrön.
Glechoma —  grek. växtnamn.
G lyceria —  af grek. glykeros, söt —  sötak- 

tigt gräs.
Gnaphalium  — af grek. gnafalon, filtludd — 

filtluden växt.
G oodyera — efter G oodyer, engelsk botanist.
G ossypium  —  latinskt namn på bomullsbusken.
Gram ineae —  af lat. gram en , gräs.
G ruinales —  af lat. gru s , trana —  med stork- 

näbblika fruktspröt.
Gym nadenia —  af grek. gym nos, naken, och 

adän , körtel —  med pollenklubbans 
körtel bar.

Gypsophila — af grek. gypsos, gips, och fi- 
lein , älska — gips- eller kalkväxt.

H alianthus — af grek. hals, salt, och anthos, 
blomma — salt- eller hafsstrandväxt.

H edera —  gammalt latinskt namn på mur
gröna, möjligen af haerere, vidhänga 
—  af växtsättet.

H elianthem um  — af grek. hälios, sol, och an- 
themon , blomma —  solblomma, gulglän- 
sande lik solen.

H elianthos —  af grek. hälios, sol, och anthos, 
blomma — solros, vändande sig efter 
solen.

H eliotropium  —  af grek. hälios, sol, och tre- 
pein , vända —  vändande sig efter solen.

H elosciadium  —  af grek. helos, kärr, och 
skiadion, solskärm —  kärrväxt med 
blommor i flock.

H em erocallis —  af grek. häm era, dag, och 
kallos, skönhet — en dag vacker.

H eracleum  —  efter H erakläs eller H erkules, 
grek. mytologisk personlighet.

H erm inium  —  af grek. herm in , stöd —  med 
ensam stjelkknöl.

H erniaria  — af lat. hernia , bråck —  bråckört.
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H esperis —  af grek. hesperos, afton —  med 
stark doft om afton.

H ieracium  —  af grek. hierax, sparfhök —  
hökört.

H ierochloa —  af grek. hieros, helig, och chloä , 
gräs.

H ippophae —  af grek. hippos, häst, och fa o , 
jag dödar —  fröen fordom ansedda att 
vara giftiga.

H ip pu ris —  af grek. hippos, häst, och our a, 
svans —  liknande en hästsvans.

H olcus —  grekiskt namn på ett gräs.
H ordeum  —  af lat. horridus, borstig —  med 

långa borst på axet.
H um ulus —  af lat. humus, jord — nedlig- 

_gande längs jorden.
H yacinthus —  grek. mytologisk personlighet, 

mycket vacker.
H yd ro  charis —  af grek. hydor , vatten, och 

charis, glädje —  prydnad för vattnet.
H ydrophyllum  —  af grek. h ydor , vatten, och 

fy llon , blad —  vattenblad.
H yoscyam us —  af grek. h ys , svin, och kya- 

m os, böna —  svinböna.
H ypericu m  —  af grek. hypo, bland, och eri- 

fcä, ljung —  växande bland ljung.
H ypochaeris —  af grek. hypo, för, och choi- 

ros , svin —  med af svin omtyckt rot.

Im patiens —  lat., otålig, retlig —  med vid 
beröring uppbristande kapsel.

Inula — af grek. inaein, rensa —  läkeört.
I r is  —  grek., regnbåge —  med lifliga färger.
Isa tis —  af grek. isaxo, jag jemnar, gör vac

ker —  använd som skönhetsmedel.
Isoetes —  af grek. isos, lik, och etos, år —  

hela året lika.

Jasione —  grekiskt växtnamn.
Juglans —  af lat. J ovis glans, Jupiters ollon 

—  gndafrukt.
Juncus — af lat. ju n gere , binda —  lämplig 

till band.
Juniperus — af kelt. jen epru s , skarp, sträf, 

knagglig.

Labiatae — af lat. labium, läpp —  med läpp- 
formiga blommor.

L actuca  —  af lat. la c , mjölk — med hvit 
mjölksaft.

L am ium  —  af grek. laim os, gap, svalg —  
med gapande blomkrona.

Lam psana — grekiskt växtnamn, af m alasso, 
jag uppmjukar —  uppmjukande ört.

L appa —  gammalt lat. namn, af grek. lamba- 
nein, taga —  med fasthakande holkfjäll.

L a r ix  - -  gammalt lat. namn på lärkträd.
L aserp itium  —  gammalt lat. växtnamn.
Lathraea —  af grek. lathraios, dold — med 

underjordisk stam.
L a th yru s —  obekant härledning.
L a va tera  —  efter L a va ter , schweizisk natur

forskare och läkare.
Ledum  — af grek. lädos, namn på en kådig 

buske.

Legum inosae —  af lat. legum en , ärtbalja.
L em n a  — af grek. lim nä , träsk —  träsk växt.
Leontodon  —  af grek. leon , lejon, och odous, 

tand —  med spetsiga bladtänder.
L eonurus — af grek. leon , lejon, och our a, 

svåns — med afseende å blomsamlingen.
Lepidium  —  af grek. lepidion , litet fjäll —  

med afseende å skidorna.
L eucoium  — af grek. leukos, hvit, och ion , 

viol —  med hvita vårblommor.
L evisticu m  — af lat. levare, lindra —  med 

lindrande egenskaper.
L ibanotis —  af grek. libanos, rökelse —  med 

afseende å växtens lukt.
L igu stru m  —  af lat. ligare, binda —  med 

böjliga qvistar.
L iliu m  —  af kelt. Ii, hvit —  med hvita blommor.
Lim osella —  af lat. lim osus, sumpig —  dyväxt.
L in a ria  —  af lat. linum , lin —  med smala blad.
L in naea  —  efter Carl von L inné.
L in u m  — af grek. linon , tråd —  lemnande 

tråd, lin.
L istera  —  efter L is te r , engelsk botanist.
L ithosperm um  —  af grek. lithos, sten, och 

sperm a, frö —  med hårda smånötter.
L itiorella  —  af lat. littu s , strand —  strand

växt.
Lobelia —  efter L obel, fransk botanist.
L olium  — af kelt. loloa, namn på ett ogräs.
L on icera  —  etter L on icer , tysk botanist.
L otu s —  gammalt grekiskt och latinskt växt

namn, hvilket användts för flere olika 
slag af växter.

L u pinu s —  af lat. lupus, varg —  växt ut
sugande jorden.

L u zula  — af lat. lucere, lysa — med glän
sande frön.

L ych n is — af grek. lychnos, lampa —  med 
afseende ä fruktens form.

L ycopodium  —  af grek. lykos, varg, ochjpo- 
dion , fot —  vargfötter.

L ycopsis — af grek. lykos, varg, och opsis, 
likhet —  raggig och hårig som en varg.

L ycopu s —  af grek, lykos, varg, och pou s, 
fot^—  med blad liknande vargfötter.

L ysim ach ia  —  efter Lysim achus, forntida lä
kare.

L yth ru m  —  af grek. lythron , blod —  med 
röda blommor.

M ajanthem um  —  af lat. m aius, Maj, och 
grek. anthemon, blomma— majblomma.

M alachium  —  af grek. malakos, mjuk, späd 
—  mjuk ört.

M a la xis —  grek., mjukhet —  mjuk ört.
M alva —  af grek. malakos, mjuk — lemnande 

uppmjukande, lösande läkemedel.
M a trica ria  —  af lat. m a tr ix , moder —  läkeört.
M athiola —  efter M athiolus , österrikisk lä

kare.
M a u ritia  — efter prins Moritz af Nassau.
M edicago —  från Medien.
M elam pyrum  —  af grek. m elas, svart, och 

p y r o n , säd — med svarta frön.
M elandrium  —  gammalt latinskt växtnamn.
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M elanosinapis —  af grek. m elas, svart, och 
Sinapis, senap —  svart senap.

M elica —  af grek. melikos, musikalisk, poe
tisk —  vackert gräs.

M elilotus —  af grek. meli, honung, och lo
tos, Lotus —  Lotus med sötaktig lukt.

M entha —  af grek. mintha, mjmtha.
M enyanthes —  af grek. m än, månad, och an- 

thos, blomma —  blomma af en månads 
varaktighet.

M ercurialis —  efter romerska guden M ercu 
rius.

M iliu m  —  latinskt namn på hirs.
M im ulus —  af grek. mim os, a p a — med af- 

seende å blommorna.
M olin ia  —  efter M olina, spansk botanist.
M onotropa —  af grek. m onos, ensam, och 

trepein, vända —  ensidigt krökt.
M on tia  —  efter M on ti, italiensk botanist.
M oru s —  af kelt. m or , svart — med svart frukt.
M ulgedium  —  af lat. mulgere, mjölka —  med 

rik mjölksaft.
M yosotis — af grek. m ys, möss, och ous, öra

—  med mössöron lika blad.
M yosu rus —  af grek. m ys, möss, och our a,

svans —  med afseende å den lång
sträckta fruktsamlingen.

M yrica  —  af grek. m yron, välluktande salf- 
va, balsam —  starkt luktande buske.

M yriophyllum  —  af grek. m yr ios, talrik, och 
fy llon , blad —  tusenbladig.

M yrrh is —  af grek. m yrra , balsam —  starkt 
luktande ört.

N ajas —  af grek. naias , flytande, vattennymf
—  vattenväxt.

N arcissus —  efter Narcissus, grekisk myto
logisk personlighet.

N ardus —  af grek. nardos , namn på åtskil
liga välluktande örter.

N arthecium  —  af grek. narthex, staf — med 
afseende å blomstängeln.

N asturtium  —  af lat. nasus, näsa, och tor
tus, vriden —  med stark lukt och smak.

Nem ophila —  af grek. nem os , lund, och fi- 
lein, älska —  lund ört.

N eottia  —  af grek. neotteia, fogelbo —  med 
rotstock liknande ett fogelbo.

N epeta —  från N epete, stad i Toscana.
N erium  —  af grek. ner os, fugtighet —  vä

xande på våt mark.
N eslia —  efter de Nesle, fransk botanist.
N icotiana, efter N ico t , fransk botanist.
N itella —  af lat. nitere, glänsa, vara vacker

— täck ört.
N uphar —  förändring af arab. N ilou fa r, 

näckros.
N ym phaea —  af grek. n y  m fä , vattennymf.

Odontites — af grek. odous, tand —  med 
tandlika utskott på ståndarknapparna.

Oenanthe —  af grek. om os, vin, och anthos 
blomma —  samtidig med vinrankans 
blommor.

Oenothera —  af grek. onos, åsna, och thära , 
byte —  omtyckt af åsnor.

Olea — latinskt namn på olivträdet.
Omphalodes —  af grek. om falos, nafvel —  på 

grund af smånötternas form.
Onagra —  af grek. onagros, vildåsna —  om

tyckt af åsnor.
Ononis —  af grek. onos, åsna, och onämi, 

förnöja —  växt som behagar åsnor.
Ophioglossum —  af grek. ofis, orm, och glossa, 

tunga —  med fruktax liknande en orm
tunga.

Ophrys —  grek., ögonbryn, med böjda kalk
blad.

Orchis —  grek., ört med äggformiga stjelk- 
knölar.

Origanum  —  af grek. oros , berg, och ganos, 
prydnad —  vacker bergväxt.

Ornithogalum  —  af grek. orn is , fogel, och 
gala, mjölk —  sällsynt, nästan som 
fogelmjölk.

Orohanche —  af grek. orobos, ärtväxt, och 
agchein, döda —  parasit på ärtväxter.

Orobus —  af grek. orein, stärka, och bous, 
boskap —  godt boskapsfoder.

O ryza —  grek. namn på ris.
O xalis —  af grek. oxys, skarp, sur, och als, 

salt —  innehållande syrsalt eller oxal
syra.

O xycoccus —  af grek. oxys, skarp, sur, och 
kokkos, bär —  med sura bär.

O xytrop is  —  af grek. oxys, skarp, spetsig, 
och trop is , köl —  med spetsig kronköl.

Paeonia —  från Paeonien i Macedonien.
Palm ae —  af grek. palam ä eller lat. palm a, 

flata handen —  med handlika blad, 
palmer.

P anicum  —  af lat. panis, bröd —  med nä
rande frukter, hirs.

Papaver —  af kelt. papa, gröt —  påstås for
dom hafva blifvit inblandad i barns 
välling för att insöfva dem.

Papilionaceae —  af lat. papilio, fjäril —  med 
fjärillika blommor.

P a ris —  af lat. par, lika, make —  med pa- 
riga blad och blomdelar.

Parnassia —  efter berget Parnassus i Grek
land.

Paronychia —  grek., nagelböld —  förmodadt 
läkemedel deremot.

Pastinaca — af lat. p a stu s , näring —  med 
närande rot.

Pedicularis —  af lat. pediculus, lus — skad
lig för boskapen.

Pelargonium  —  af grek. pelargos, stork —  
med fruktspröt liknande en storknäbb.

Peplis —  gammalt grek. och lat. växtnamn.
P ersica  —  från Persien.
Personatae —  af lat. persona, mask —  med 

maskerade eller slutna blomkronor.
Petasites —  af grek. petasos , solskärm —  med 

afseende å bladen.
Petroselinum  —  af grek. petra , klippa, och 

selinon , persilja —  bergpersilja.

16
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Peucedanum  —  af grek. peukä, tali, och da- 
nos, lågväxt —  med smala bladflikar 
och några arter med kådlukt.

Phalaris —  af grek. fa los , glänsande — med 
glänsande småax.

Phaseolus —  af grek. faselos , båt — med båt* 
lik frukt.

Philadelphus —  grek., brodervän, efter egyp
tiske konungen Ptolem aeus Philadel
phus.

Phleum  —  af grek. fleos, namn på Typha, 
vattenväxt med cylindriska blomkolfvar.

Phlom is —  grekiskt växtnamn.
P h lox  — grek., eld, låga —  med lysande 

blommor.
P h oen ix —  af grek. f o in ix , dadelpalm.
Phragm ites — af grek. fragm a , stängsel — 

bildande stängsel längs stränderna.
P icea  —  af lat. p ix , beck —  kådigt träd.
P icris —  af grek. pikros, bäsk, bitter —  bit

ter ört.
Pim pinella —  latinskt växtnamn.
Pinguicula —  af lat. pinguis, fet — med 

tjocka, klibbiga blad.
P inus —  gammalt lat. namn på tall.
Pisum  —  af*grek. p iso s , ärt.
Plantago —  lat. namn på grodblad, möjligen 

af pla n ta , fotsula —  med till marken 
tryckta breda blad.

Platanthera —  af grek. p la tys , bred, och an- 
thera , ståndarknapp —  med bred stån- 
darknapp.

Plumbago —  af lat. plum bum , bly —  lem- 
nande på papper bly färgade fläckar.

P oa —  grek., gräsmatta, gröngräs.
Polem onium  —  grek. växtnamn.
Polygala —  af grek. polys, mycken, och gala, 

mjölk —  förorsakande riklig mjölkaf- 
kastning.

Polygonum  —  af grek. p o ly s , mycken, och 
gony, knä —  med mångledad stam.

Polypodium  —  af grek. p o ly s , mycken, och 
p od ion , fot — med talrika stamblad 
från samma rotstock.

Polypogon  — af grek. polys, mycken, och 
pogon, skägg —  med håriga blommor 
och ax.

Polystichum  —  af grek. p o ly s , mycken, och 
stichos, rad —  med fruktplättar i flere 
rader.

Pom aceae —  af lat. pom um , äpple.
Populus —  lat., folk —  poppeln planterades 

af de fordna Romarena på offentliga 
platser, der folkförsamlingarna egde rum.

P ortulaca —  af lat. p ortu la , liten port — med 
afseende å frukten, hvilken öppnar sig 
på tvären.

Potam ogeton —  af grek. potam os , flod, och 
geiton , granne — växande biand andra 
vattenväxter.

Potentilla —  af lat. p oten tia , kraft — läk- 
domsört.

Prim ula —  af lat. p rim u s , den förste — vå
rens förstling.

Prunella —  af lat. p ru n a , glöd, brand —  för-

modadt läkemedel emot strypsjuka 
(Bräune).

P ru n u s —  lat., plommonträd.
P teris —  grek., ormbunke.
Pulm onaria — af lat. pu lm o , lunga, eller p u l

m onarius) lungsjuk —  fordom ansedd 
som läkemedel mot lungsjukdomar.

Pulsatilla —  grek., liten klocka —  med klock
lik blomma.

P yrola  —  af lat. p y r u s , päronträd — med 
blad som hos päronträdet.

P yru s —  lat., päronträd.

Quercus —  af kelt. kaer quez, vackert träd.

P anunculus —  af lat. rana , groda —  stun
dom vattenväxt, stundom landväxt.

P aphanus *— gammalt grek. namn på kål, 
latinskt namn på rättika och rädisa.

R eseda — af lat. resedare, stilla —  förmo- 
dadt lugnande läkemedel.

Rham nus — af grek. rabdos, spö —  med 
böjliga grenar.

R heum  —  efter R h a , floden Wolga.
R hinanthus —  af grek. m ,  nos, och anthos, 

blomma —  med noslika blommor.
R hynchospora —  af grek. rhynchos, spröt, 

och spora , frö —  med sprötbärande 
frukt.

R ibes —  af arabisk härstamning.
R icin us —- lat., parasitinsekt —  med afseende 

å fröens utseende.
R obin ia  —  efter R ob in , fransk botanist.
R osa  —  gammalt lat. namn, af grek. rodon, 

ros.
R ubia  — af lat. ru ber , röd — lemnande röd 

färg.
R ubus —  af lat. ruber , röd —  med röd frukt.
R udbeckia —  efter O. R udbeck , svensk na

turforskare.
R u m ex  —  lat., kastspjut, pil — med pil- eller 

spjutlika blad.
R uppia  —  efter R uppius, tysk botanist.

Saccharum —  af grek. sakchar, sockersaft.
Sagina —  lat., gödning, fetma — på fet jord.
Sagus —  indiskt namn.
Saticornia —  af dess namn, salicor , i södra 

Frankrike, af lat. sal, salt — saltväxt.
S alix —  af kelt. sal lis , nära vatten —  vä

xande vid vatten och på fuktiga ställen.
Salsola —  af lat. salsus, sal tig —  saltväxt.
Salvia —  af lat, salvus, frisk, sund —  läk- 

domsört. 4
Sambucus —  lat. namn på fläderträd.
Samolus —  af kelt. san, helsosam, och m os, 

svin — helsosam för svin.
Sanguisorba —  af lat. sanguis, blod, och sor

bere, dricka, uppsuga —• blodstillande.
Sanicula — af lat. sanare, läka —  läkedomsört.
Saponaria —  af lat. sapo, såpa — med såp- 

aktig saft.
Saussurea — efter Saussure, schweizisk bo

tanist.
S a xifra ga  — af lat. saxum , sten, och fra n -
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gere , bryta, spränga —  växande i berg
springor.

Scabiosa —  af lat. scabies, skabb —  tjenlig 
mot skabb.

Sceptrum  —  af grek. skäptron, staf, spira —  
på grund af blomställningen.

Schedonorus •—  af grek. schedon , nära till, 
och oros , berg —  växande nära berg.

Scheuchzeria —  efter Scheuchzer, schweizisk 
botanist.

Schoenus —  af grek. schoinos, tåg —  använd
bar som sådant.

Scirpus —  latinskt namn på säf.
Scleranthus —  af grek. skleros, torr, och an- 

thos, blomma — med torrhinniga blom
mor.

S corzon era —  af ital. scorza , bark, och nera, 
svart —  med utvändigt svart rot.

Scrophularia —  af lat. scrophulae, skrofler 
—  läkdomsört.

Scutellaria —  af lat. scutella , liten sköld —  
på grund af blomfodrets form.

Secale —  af kelt. sega, lie — växt som skör
das med lie.

Sedum —  af lat. sedere, sätta sig — sittande 
på stenar och klippor.

Selaginella — lik en liten Selago, af kelt. sel, 
syn, och ja ch , helsosam — nyttig mot 
ögonsjukdomar.

Selinum  — af grek. selinon , selleri eller per
silja.

Senébiera —  efter Senebier, schweizisk na
turforskare.

Senecio —  af lat. senex , gubbe — med hvita 
frukt fj un.

Senticosae — lat., taggiga, af sentis, törnros- 
buske.

Sesleria —  efter Sesler, italiensk botanist.
Setaria —  af lat. seta , borst —  med borst

bärande blomsamling.
Sherardia —  efter Sherard , engelsk botanist.
Silene —  efter Silänos, grek. mytologisk per

sonlighet —  med afseende å det bu- 
kiga blomfodret.

Sinapis — af grek. sinapi, senap —  af fröen 
erhålles senap.

Sisym brium  —  af grek. sisym brion , krasse.
Sium  —  af kelt. siw, vatten —  vattenväxt.
Solanum  —  af lat. solari, trösta — med lug

nande egenskaper.
Solidago —  af lat. solidus, fast, kraftig, och 

ago, jag verkar —  läkande.
Sonchus — af grek. sogchos, tistel, af som - 

/os, svampig, lös —  med ihålig stjelk.
Sorbus —  af lat. sorbere, dricka, uppsuga —  

läkdomsväxt.
Sparganium  —  af grek. sparganon , band — 

med bandlika blad.
Spergula —  af lat. spargere, utströ —  med 

utspärrade växtdelar.
Spergularia —  liknande Spergula .
Spinacia —  af lat. spina, tagg —  med tag

giga frukter.
Spiraea — af grek. speira , spiral — med 

spiralvridna frukter.

Stachys —  grek., ax —  på grund af blom
ställningen.

Stellaria — af lat. stella , stjerna — med 
stjernlika blommor.

Stellatae —  af lat. stella —  med stjernlik 
bladställning.

Stratiotes —  grek., soldat — med blad lik
nande svärd.

Struthiopteris —  af grek. struthion , struts, 
och p teris, ormbunke —  strutsfjäder- 
lik ormbunke.

Suaeda —  arabiskt växtnamn.
Subularia —  af lat. subula , syl —  med syl- 

lika blad.
Succisa —  af lat. succidere, afhugga — med 

tvärhuggen rotstock.
Sym phoricarpus —  af grek. syn, tillsammans, 

forein , bära, och karpos, frukt —  med 
tättsittande bär.

Sym phytum  —  af grek. sym fyein , samman
växa —  sårläkande.

Synanthereae —  af grek. syn, tillsammans, 
och anthera, ståndarknapp —  med sam
manhängande ståndarknappar.

Syringa —  af grek. syrigx , rör —  med rör- 
formig blomkrona.

Tagetes —  efter Tages, romersk mytologisk 
personlighet.

Tanacetum  —  af grek. tanaos, lång, och 
ächeo, skalla, tanaächetes, som höres 
långt, ryktbar —  läkdomsört.

Taraxacum  —  af grek. tarachä, oro, störing, 
och akeomai, läka —  läkdomsört.

T axus —  af grek. taxis , rad —  med i rad 
ställda blad.

Thalictrum  —  af grek. thallein , grönska, och 
iktar, snabbt —  hastigt växande.

Thea —  kinesiskt växtnamn.
Theobrom a — af grek. theos, gud, och bro- 

ma, spis —  gudaspis, välsmakande och 
närande födoämne.

Thlaspi — af grek. thlaein, hoptrycka — 
med plattad frukt.

Thuya —  af grek. thyein , offra, bränna rök
offer —  på grund af den antända ve
dens lukt.

Thym elaeae —  af grek. thymelaia, namn på 
en buske.

T hym us — af grek. thyein , bränna rökoffer 
—  fordom använd vid offrandet.

Tilia —  gammalt lat. namn på lind.
Tofjeldia —  efter Tofjeld , engelsk botanist.
Tragopogon —  af tragos, bock, och pogon , 

skägg — med långt fruktfjun.
T richera — af grek. thrix, hår —  hårig växt.
T rientalis —  af lat. triens , tredjedel —  tre

djedelen af en fot i höjd.
T rifo liu m  —  af lat. tres, tre, och fo lium , 

blad —  med trefingrade blad.
Triglochin —  af grek. treis , tre, och glochin, 

spets, hörn, kant —  med trekantig frukt.
T riodia —  af grek. tre is , tre, och odous, 

tand — med tretandadt blomfjäll.
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T risetum  —  af lat. tres , tre, och seta , borst
—  med tre borst på blomfjället. 

T riticum  —  af lat. tr itu s , sönderstött, tröskad
— med afseende å sädens behandling. 

Trollius —  från gammaltysk. troL klot —
med klotrunda blommor.

Tropaeolum  —  af grek. tropaion , segertecken
— med hjelmlika blommor och sköld
lika blad.

Tulipa —  från persiskan, turban.
T u rritis — af lat. tu rr is , torn — upprät och 

styf som ett torn.
Tussilago —  af lat. tussis, hosta, och ago, 

jag drifver —  medel emot hosta. 
Typha —  af grek. tifos, kärr —  kärrväxt.

Ulmus — af kelt. elm, alm.
Umbellifera e —  lat., blomflockbärare.
U rtica —  af lat. urere, bränna —  brännhå- 

rig ört.
U tricularia —  af lat. u tricu lus , blåsa — blås- 

bärande växt.

V accinium  —  gammalt lat. namn.
Valeriana —  af lat. valere, vara frisk — läk- 

domsört.
Valerianella —  liten Valeriana.

Verbascum  —  förvrängning af Barbascum , 
af lat. barba, skägg —  hårig ört.

Verbena —  af lat. verbum , ord —  fordom 
helig ört, hvarmed prester och pre- 
stinnor prydde sig då de skulle uttala 
orakelsvaren.

V eronica — möjligen af lat. v er , vår —  vår
växt.

V erticilla tae —  af lat. verticillus , blomkrans 
—  växter med blomkransar.

Viburnum  — af lat. v iere , binda —  med böj
liga qvistar.

V icia  — af lat. vincire, binda, snärja —  växt 
med klangen.

Vinca —  af lat. vin cire , binda —  med böj
liga grenar.

V iola — af grek. ion , viol.
Viscaria — af lat. viscum , lim —  klibbig ört.
V itis  —  gammalt lat. namn på vinträd.
W oodsia —  efter W ood s , engelsk botanist.

Zannichellia — efter Zannichelli, italiensk 
botanist.

Z ea  —  af grek. zaein , lefva — närande växt.
Z oster a —  af grek. zostär, band — med band

lika blad.
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Betydelsen af namnen på arter och varieteter.
A bies — alltid lefvande, ständigt grön. 
A brotanum  — fin, täck växt.
Absinthium  — utan njutning. 
acanthoides — lik A canthus, taggig. 
acephalus, a, um  — hufvudlös. 
acetosellus, a, um  — litet syrlig. 
acetosus, a, um  — syrlig. 
acicularis, e — nålfin, nållik.
A cin os — korn.
acris, e — skarp, bitter.
acrogynus, a, um  — med honblr i toppen.
aculeatus, a, um  — taggig.
aculeolatus, a, um  — småtaggig.
acum inatus, a, um  — spetsad.
acutiflorus, a, um  — spetsblommig.
acutifo lius, a, um  — spetsbladig.
acutus, a, um  — spetsig, hvass.
adm ixtus, a, um  — hopblandad.
adscendens — uppstigande.
affinis, e —  beslägtad.
agrarius, a, um  — åker-.
agrestis, e — åker-.
albidus, a, um  — hvitaktig.
albus, a, um  — hvit.
aloides — aloelik.
alpestris, e — fjell-, alp-.
alpinus, a, um  — fjell-, alp-.
A lsinastrum  — lik Alsine. 
alsinefolius, a: um  — med blad som hos 

A lsin e.
alterniflorus, a, um  — med skiftevisa blr. 
alternifolius, a, um  — med skiftevisa blad. 
am arellus, a, um  — något bäsk. 
am arus, a , um  — bitter, bäsk. 
amphibius, a, um  — både på land och i vatten. 
am plexicaulis, e — stjelkomfattande. 
ampullaceus, a, um  — flasklik. 
anceps — tvåeggad, dubbel, oviss. 
anglicus, a , um  — engelsk. 
angulatus, a, um  — vinklig, kantig. 
angustifolius, a, um  — smalbladig. 
angustus, a, um  — smal, trång. 
annotinus, a, um  — årsgammal. 
annuus, a, um  — ettårig. 
anserinus, a, um  — gås-.
A parin e — gripande, snärjande. 
aphyllus, a, um  — bladlös. 
aquaticus, a, um  — vatten-. 
aquatilis, e — vatten-. 
aquilinus, a, um  — örn-. 
arborescens — trädlik, trädartad. 
arcticus, a, um  — arktisk, högnordisk.

arenarius, a, um  — sand-. 
arenosus, u, um  — sand-. 
argentatus, a, um  — silfverhvit. 
argenteus, a, um  — silfverfargad. 
argyroglochin — silfvertaggig. 
aristatus, a, um  — med borst.
A rm ora cia  — från Armorique, Bretagne.
articulatus, a, um  — ledad.
arundinaceus, a, um  — rörlik.
arvensis, e — åker-.
asper, a, um  — sträf.
atom arius, a, um  — småpunkterad.
atropurpurpureus, a, um  — mörkt purpurröd.
aucuparius, a , um  — fogelfångst-.
aureus, a, um  — guldfärgad.
auricom us, a, um  — guldhårig.
A uricu la  — litet öra. 
auritus, a, um  — med öron. 
australis, e —  sydlig. 
austriacus, a , um  — österrikisk. 
autumnalis, e — höst-, höstlig.
Avellanus, a, um  — från Avella i Italien. 
avicularis, e — småfogel-. 
avium  — fogel-.

baccatus, a, um  — med bär försedd.
balsamif 'erus, a, um  — balsam-.
balticus, a, um  — Östersjö-, baltisk.
barbatus, a, um  — skäggig.
batrachosperma — gro drom.
bicolor — tvåfärgad.
biennis, e — tvåårig.
bifidus, a, um  — tvåklufven.
bifolius, a, um  — tvåbladig.
bipartitus, a, um  — tvådelad.
bipinnatifidus, a, um  — dubbelt parklufven.
biradiatus, a, um  — två ggr strålformig.
bistortus, a, um  — dubbelvriden.
b o h e m icu sa , um  —  böhmisk.
bonus, a, um  — god.
borealis, e — nordlig, nordisk.
B o tr y tis  — druflik. 
bottnicus, a, um  — bottnisk. 
brachypus — kortskaftad. 
bracteatus, a, um  — med skärm.
B reta n ica  — läkdomsört. 
bufonius, a, um  — padd-. 
bulbiferus, a, um  — knopplök bärande. 
bulbosus, a, um  — löklikt uppsvälld.
B u rsa  pastoris — herdeväska.

caesius, a, um  —- daggblå.
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caespitosus, a, um  — tufvad.
Calamus — rör, spö, pil.
Calceolus — liten sko.
callithrix — skönhårig.
callosus, a, um  — tjockhudad, hård.
calycinus, a, um  — foder-.
calyculatus, a, um — med ytterfoder 1. svepe.
cam pestris, e — fält-.
candicans — hvitnande, hvitaktig.
candidus, a, um  — glänsande hvit.
canescens, gråaktig, hvitgrå.
caninus, a, um  — hund-.
cannabinus, a, um  — hampartad.
capillaceus, a, um  — hårlik.
capillaris, e — hårfin.
capitatus, a, um  — hufvudlik.
capreus, a, um  — get-.
C aprifolium  — getblad. 
cardiacus, a, um  — hjert- 1. magläkande. 
cartilagineus, a, um  — broskartad. 
caryophyllus, a, um  — nötbladig, lik krydd

nejlika.
cassubicus, a, um  — pommersk.
catarius, a, um  — katt-.
catharticus, a, um  — afforande, rensande.
centifolius, a, um  — hundrabladig.
cereolis, e — sädes-.
cernuus, a, um  — lutande, böjd.
cervicarius, a, um  — hals-.
Chamaecyparissus — lågväxt cypress. 
Chamaedrys — låg ek 1. buske.
Chamaemorus — jordmullbär.
Chamomilla —  jordäpple. 
cheiranthoides — löfkojlik. 
chloranthus, a, um  — blekgrönblommig. 
chordorrhizus, a , um  — med band-1. trådlik rot. 
ciliatus , a, um  —  hårbräddad, kanthårig. 
cinerascens —  gråaktig. 
cinereus, a, um  —  askgrå, gråluden. 
cinnamomeus, a, um  — kanelartad, brun. 
circinatus , a, um  —  cirklad, kretsrund. 
clavatus, a, um  —  klubblik. 
coarctatus, a, um  —  hopdragen. 
coccineus, a, um  —  skarlakansröd. 
coerulescens —  blåaktig. 
coeruleus, a, um  —  blå. 
collinus, a, um  —  back-. 
com munis, e —  vanlig, gemensam. 
com mutatus, a, um  —  ombytt, förvexlad. 
comosus, a, um  — hårig i toppen, med öfver- 

skjutande blad.
com pactus, a , um  — tät, fast, hopträngd. 
complanatus, a, um  — plattad, platt. 
complicatus, a, um  — hopviken. 
compressus, a, um  — hoptryckt, plattad. 
confervoides — lik Conferva, en trådlik alg. 
congestus, a, um  — hopsamlad, tät. 
conglom eratus, a, um  — hopnystad, hopgyttrad. 
conopseus, a, um  — flug- 1. mygglik. 
consolidans — lugnande, stärkande. 
Convolvulus — slingrande. 
cordatus, a, um  — hjertlik. 
corniculatus, a, um  — småhornad. 
coronarius, a, um  — lämplig till krans. 
Coronopus — kråkfot.

crassicaulis, e —  med tjock stjelk. 
crassifolius, a, um  — tjockbladig. 
crassus, a, um  —  tjock. 
crenatus, a, um  — naggad. 
crinigerus, a, um  —• hårbärande. 
crinitus, a, um  — med hår försedd. 
crispus, a, um  — krusig, krusbladig. 
cristatus, a, um  —  prydd med kam 1. tofs, 

kamlik.
crocatus, a, um  —  saffransfärgad. 
cruentus, a, um  —  blodfärgad.
Crus galli —  tuppben.
curtus, a, um  — kort.
curvifolius, a, um  —  krokbladig.
cuspidatus, a, um  —  spetsad, smalspetsig.
cyaneus, a, um  —  vattenblå.
cym osus, a , um  —  med blomknippe.
Cynapium  —  hundpersilja.

dactyli feru s , a, um  —  dadelbärande. 
danicus, a, um  —  dansk. 
deciduus, a, um  —  affallande. 
decumbens — nedliggande. 
deflexus, a, um  —  nedböjd. 
deltoides —  triangelfor mi g. 
demersus, a, um  —  nedsänkt i vatten. 
densifolius, a, um  —  tätbladig. 
dentatus, a, um  —  tandad. 
denudatus, a, um  —  blottad, bar. 
depressus, a, um  —  nedtryckt. 
detonsus, a, um  —  afklippt. 
didym us, a , um  —  dubbel, tvåknölig. 
digitatus, a, um  —  fingrad, fingerlik. 
dilatatus, a, um  — utbredd, utvidgad. 
dim orphus, a, um  —  tvåformig, olikformig. 
dioicus, a, um  —  dioik, tvåbyggare. 
discoideus, a, um  —  skitlik, med endast disk

blommor.
dissectus, a, um  —  sönderskuren, smalflikad. 
distans —  aflägsnad, på afstånd, gles. 
distichus, a, um  —  tvåsidig, tvåradig. 
divaricatus, a, um  —  utspärrad. 
domesticus, a, um  — tillhörig hus 1. familj, 

inhemsk.
D ryop ter is —  trädormbunke. 
dubius, a, um  —  tvifvelaktig, tvetydig. 
dulcamarus, a, um  —  sötbäsk. 
dum etorum  —  bland buskar och törnen. 
duriusculus, a, um  — något hård.

echinatus, a, um  — taggig. 
echinophorus, a, um  —  taggbärande. 
echinosporus, a, um —  med taggiga sporer. 
edulis, e —  ätlig.
effusus, a, um  —  utbredd, utspridd. 
elatior, us —  högre, högväxt, reslig. 
elatus, a, um  —  hög. 
elongatus, a, um  —  förlängd, utdragen. 
elytroides —  lik skalbaggsvingar. 
ensifolius, a, um  — med svärdlika blad. 
epigejos —  på land. 
epuinum  —  på lin.
epipsilus, a, um  — ofven naken 1. glatt. 
erectus, a, um  — upprat. 
ericetorum  —  bland ljung.
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excelsior , us —  högre, ansenligare, reslig. 
excelsus, a, um  — hög, ansenlig, ståtlig. 
extensus, a, um  —  utsträckt, vidgad.

fabaceus, a, um  —  bönlik.
F agopyru m  —  bokhvete, bokollonlikt hvete. 
falcatus, a, um  —* skärformig. 
fa lla x  —  bedräglig, falsk, osäker.
F a r fa ra  —  mi ölbärare, med undertill hvita 

blad.
farinosus, a, um  — mjölig. 
fasciculatus, a, um  —  hopknippad. 
fastigiatus, a, um  — spetsad, upprätt grenig, 

jemntoppad.
fatuus, a, um  —  osmaklig, smaklös, tom. 
fennicus, a, um  —  finsk. 
ferrugineus, a, um  — rostfärgad, rostbrun. 
fertilis , e —  fruktbärande, fruktbar. 
filiform is, e —  trådlik. 
filipendulus, a, um — hängande på tråd, perl- 

bandslik.
F i l ix  fem ina —  qvinlig ormbunke.
F i l ix  mas —  manlig ormbunke.
firm us, a, um  —  fast, stadig, styf.
fistulosus, a, um — ihålig, pipig.
flaccidus, a, um  —  slak, spenslig.
flamm ula —  liten låga, brännande.
flavescens —  gulaktig, gulnande.
flavus, a, um  —  gul, halmgul.
flexilis, e —  böjlig, böjd.
flexuosus, a, um  —  flerböjd, med flere bugter.
floribundus, a, um  —  rikblom mig.
F los  cuculi —  gökblomma.
fluitans — flytande.
fluviatilis, e — flod-, å-.
foetidus, a, um  — stinkande, illa luktande.
fontanus, a, um  —  käll-.
fra g iferu s , a, um  —  smultronbärande.
fragilis , e —  bräcklig, skör, spröd.
frig id us, a, um  —  kall, frusen.
fru ticosu s, a, um  — buskartad.
fulvus, a, um  — brandgul, mörkgul.
furculatus, a, um  — gaffeldelad.
fuscus, a, um  —  mörkbrun.

Gale — balsam.
galericulatus, a, um  — med liten hatt. 
gallicus, a, um  — gallisk, fransk. 
gem m iferus, a, um  — knoppbärande. 
geniculatus, a, um  — knäböjd. 
gentilis, e — beslägtad, likbenämnd. 
germ anicus, a, um, — germanisk, tysk. 
giganteus, a, um  — jättelik.
Githago —  med svarta frön. 
glaber, ra, um  —  glatt, utan hår. 
glabratus, a, um  —  glatt, nästan glatt. 
glareosus, a, um  —  grus-. 
glaucus, a, um  —  blågrön 1. grågrön. 
globularis, e —  med små klot 1. piller. 
glom eratus, a, um  — hopsamlad liksom i nystan. 
glomerulosus, a, um  — gyttrad i små nystan. 
glutinosus, a, um  •— klibbig. 
gracilescens —  något späd, spenslig. 
gracilis, e —  späd, spenslig, fin. 
gram ineus, a, um —  gräslik, gräsartad.
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grandiflorus, a, um  —  storblommig. 
grandifolius, a, um  —  storbladig. 
granulatus, a, um  — småknölig, kornig. 
graveolens — starkt luktande.
G rossularia —  med små fikon. 
guttatus, a, um  — droppfläck i g.

halophilus, a, um  —  saltvän. 
hastaefolius, a, um  —  spjutblad ig. 
hastatus, a, um  —  spjut lik. 
hastilis, e —  spjutformig. 
hederaceus, a, um  —  murgrönslik. 
hederaefolius, a, um  —  murgrönsbladig. 
heleonastes — kärrmedborgare. 
helvolus, a, um  —  gulaktig, honungsgul. 
hepaticus, a, um  —  lefver-. 
herbaceus, a, um —  örtartad. 
heterophyllus, a, um  —  olikbladig. 
hexastichus, a, um  —  sexradig. 
hiemalis, e —  vinter-,
h ieraciifolius , a, um  —  med blad som hos 

H ieracium .
H ippocastanum  —  hästkastanje. 
H ippolapathum  —  bäst syra. 
hircinus, a, um  —  bock-.
H irculus —  liten bock. 
hirsutus, a, um  — luden, sträfluden. 
hirtus, a, um  —  korthårig, kort gleshårig. 
hispidus, a, um  —  strUfhårig. 
hololepis —  helfjällig. 
holosericeus, a, um  — helsiden-, sammets-. 
horridus, a, um  —  förskräcklig, taggig. 
hortensis, e —  trädgårds-. 
humilis, e —  låg, lågväxt. 
hyalinus, a, um  — glasartad, glasgrön, vatten

klar.
hybridus, a, um  —  hybrid, bastard. 
H ydrolapathum  —  vattensyra.
H yd rop ip er —  vattenpeppar. 
hyperboreus, a, um  — högnordisk. 
H ypopith ys —  bland tallar.

idaeus, a, um  —  skogs-, från berget Ida på 
Kreta.

ilvensis, e —  från Elba. 
incanescens —  gråaktig. 
incanus, a, um  —  grå, gråhårig, gråluden. 
incarnatus, a, um  —  köttfärgad, blekröd. 
incisus, a, um  —  inskuren. 
incrassatus, a, um  —  förtjockad. 
incurvus, a, um  —  krökt, uppböjd. 
in fectorius, a, um  —  tjenlig till fargning. 
inflatus, a, um  —  uppblåst. 
innatus, a, um  —  inväxt. 
inodorus, a, um  — luktlös. 
insignis, e —  utmärkt. 
insititius, a, um  —  ympad, ej inhemsk. 
in tegrifolius, a, um  —  helbladig. 
interm edius, a, um  — mellanliggande, mel

lanform.
inundatus, a, um  —  vattnad, öfversvämmad. 
irrigu u s , a, um  —  vattnad, fuktad. 
isophyllus, a, um  —  likbladig.

juncellus, a, um  —  lik liten säf.
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junceus, a, um  — säflik.
K a li — rik på kalisalter. 
kemensis, e — från Kemi.

laciniatus, a, um  — delad, flikad. 
laciniosus, a, um  — delad, flikad. 
lacustris, e — insjö-. 
laevipes — slätfotad, slätskaftad. 
laevirostris, e — slätsprötad. 
lanatus, a, um  — ullig, ullhåri g. 
lanceolatus, a, um  — lancettlik. 
lapathifolius, a, um  — syrbladig. 
lapponicus, a, um  — lappsk.
Lapponum  — Lapparnes.
Lappula — liten kardborre. 
lateriflorus, a, um  — sidoblommande. 
laticaulis, e — med bred, vid stjelk. 
latifolius, a, um  — bredbladig. 
lavandulaefolius, a, um  — med lavendellika 

blad.
laxiflorus, a, um  — slakblommig.
laxus, a, um  — slak, lös.
lepidocarpus, a, um  — med fin, vacker frukt.
leporinus, a, um  — har-.
Leucanthem um  — h vitblom mig.
leucoglochin — hvittaggig.
lilacinus, a, um  — ljusviolett.
limosus, a, um  — dyig, dy-.
linearis, e — liniebred, smalt jemnbred.
lingua — tunga.
lingulatus, a, um  — tunglik.
linicola — bland lin.
lin ifolius, a, um  — linbladig.
litoralis, e — kust-, saltsjöstrand-.
litoreus, a, um  — kust-.
lividus, a, um  — blygrå.
longifolius, a, um  — långbladig.
longissimus, a, um  — mycket lång.
lucens — skinande, lysande, glänsande.
lucidus, a, um  — ljus, genomskinlig.
L u na ria  — halfmånlik.
lupulinus, a, um  — humlelik.
Lupulus — liten varg. 
luteolus, a, um  — gulaktig. 
luteus, a, um  — gul. 
lycoctonus, a, um  — vargdödande. 
L ycopersicum  — vargpersika.

m acrorrhizus, a, um  — med stor rot. 
maculatus, a, um  — fläckig. 
magnus, a, um  — stor. 
m ajalis, e — Maj-. 
m ajor, us — större.
M alus — äpple.
m arinus, a, um  —• hafs-.
m aritim us, a, um  — hafs-.
masculus, a, um  — manlig.
m atricariaefolius, a, um  — M atricaria-hl&äig.
m atronalis, e — dam-, qvinno-.
m axim us, a, um  — störst, mycket stor.
m edioxim us, a, um  — mellerst, mellanform.
medius, a, um  — mellerst, medelmåttig.
membranaceus, a, um  — hinnaktig.
m icranthus, a, um  — småblommig.

m icrocarpus, a, um  —  med små frukter. 
m icrophyllus, a, um  — småbladig. 
m icrosperm us, a, um  — småfröig. 
m icrostachys, a, um  — med litet ax. 
miliaceus, a, um  — hirs-. 
m illefolius, a , um  — tusenbladig. 
m inim us, a, um  — minst, mycket liten. 
m inor, us — mindre. 
m inutus, a , um  — mycket liten. 
m irabilis, e — underbar, märkvärdig. 
m itis, e —■ mild, mjuk. 
mollis, e — mjuk, vek. 
m ollissim us, a, um  — mycket mjuk. 
m oniliferus, a, um  — med halsband eller 

radband.
m onogynus, a, um  — med en enda pistill. 
m onophyllos — en blad ig. 
montanus, a, um  — berg-.
M or sus ranae — grodbett.
moschatellinus, a, um  — myskaktig.
moschatus, a, um  — mysk-.
m ucronatus, a, um  — uddspetsig.
m ultiflorus, a, um  — mångblommig.
m uralis, e — mur-.
m uricatus, a, um  — piggig, taggig.
m urorum  — mur-.
m urinus, a, um  — möss-, brungrå.
muscosus, a, um  — mossig.
m uticus, a, um  — stympad, trubbad, uddlös.
m yodes —r fluglik.
m yrtilloides — lik blåbärsbusken.
M yrtillu s — liten myrten.

nanus, a, um  — dvärglik, lågväxt.
Napellus — liten rofva.
Napobrassica — rofkål.
natans — simmande, flytande.
neglectus, a, um  — försummad, förbisedd.
nem oralis, e — lund-.
nem orosus, a, um  — lund-.
nem orum  — lund-.
nidificans — byggande bo.
N idus avis — fogelbo.
niger, ra, um  — svart.
nigrescens — svartnande, svartaktig.
nigricans — svartnande.
nitens — glänsande.
nivalis, e — snö-.
nobilis, e — förnäm, ädel, utmärkt.
noctiflorus, a, um  — blommande >om natten.
nodosus, a, um  — knutigt uppsvälld.
nodulosus, a, um  — småknutig.
noli tangere —* rör ej !
norvegicus, a, um  — norsk.
nothus, a, um  — oäkta, förvexlad.
n uciferus, a, um  — nötbärande.
N um m ularia — småmynt-.
nutans — lutande.

obov atus, a, um  — omvändt äggrund. 
obtusifolius, a, um  — trubbladig. 
occidentalis, e — vesterländsk. 
ochroleucus, a, um  — gulhvit. 
odoratus, a, um  — välluktande. 
officinalis, e — använd som läkemedel.



officinarum. — rubicundus. 249

officinarum  — fabriks-.
oleraceus, a, um  — lik kål eller grönsaker.
oligandrus, a, um  — med få ståndare.
olitorius, a, um  — använd som grönsaker.
opacus, a, um  - -  mörk, glanslös, ogenomskinlig.
opimus, a, um  — fet, rik, präktig.
orientalis, e — österländsk.
ornithopodus, a, um  — med fogelfot
ovalis, e — oval.
ovatus, a, um  — äggrund.
ovinus, a , um  — får-.
oxyacanthus, a, um  — hvasstaggig.
pallens — blek. 
pallescens — bleknande, blek. 
pallidus, a, um  — blek. 
palm atus, a, um  — handlik. 
paludosus, a, um  — kärr-. 
palustris, e — kärr-. 
paniceus, a, um  — hirslik. 
paniculaius, a, um  — med blomvippa. 
paradoxus, a, um  — oväntad, sällsam. 
pa rtitu s, a, um  — delad. 
parviflorus, a, um  — småblommig. 
p a rv ifo liu s, a, um  — småbladig. 
patens — öppen, utstående. 
patulus, a, um  — öppen, utbredd. 
pauciflorus, a, um  — fåblommig. 
pectinatus, a, um  — kamlikt delad. 
pedicellatus, a, um  — med små blom- eller 

fruktskaft.
pedi form is, e — fotlik. 
pedunculatus, a, um  — med blom-1. fruktskaft. 
peltatus, a, um  — med sköld, sköldlik, half- 

månlik.
pendulinus, a, um  — nedhängande. 
pendulus, a, um  — nedhängande. 
pentandrus, a. um  — med 5 ståndare. 
peploides — lik Peplis.
Pepo — gurkfrukt. 
perennis, e — flerårig.
per foliatus, a, um  — med omfattande, af stjel- 

ken liksom genomväxta blad. 
perfora tu s, a, um  — genomborrad, genom

stungen.
persicus, a, um  — persisk.
personatus, a, um  — maskerad, förklädd, sluten.
petraeus, a, um  — klipp-.
Phegopteris — bokträds ormbunke. 
phoeniceus, a, um  — skarlakansröd. 
phragm itoides — lik vass (Phragm ites). 
ph rygios — torr, torrfjällig. 
piceu s, a, um  — beck-, harts-, kåd-. 
pictus, a, um  — målad, brokig. 
pilipes — hårfotad, med håriga skaft. 
pilosissim us, a, um  — mycket hårig. 
pilosus, a, um  — långhårig, hårig. 
pilularis, e — lik piller. 
pilu liferus, a, um  — pillerbärande. 
pin n ati fidus, a, um  — parklufven. 
pin natipartitus, a, um  — pardelad. 
pinnatus, a, um  — fjäderlik, parblad ig. 
p ip eritu s, a, um  — pepparartad. 
platanoides — platanlik. 
platycephalus, a, um  —platthufvad, bredhufvad.

platyphyllus, a, um  bredbladig.
plumbeus, a, um  — blygrå.
poeticus, a , um  — poetisk.
polyanthem os — mångblommig.
polycarpus, a, um  — med många frukter.
Polygonatum  — med många knän.
polym orphus, a, um  — mångformig.
polyphyllus, a, um  — mångbladig.
polyrrh izu s, a, um  — med många rottrådar.
polysperm us, a, um  — mångfröig.
polystachys, on — med många ax.
praten sis, e — ängs-.
praealtus, a, um  — ganska hög, upphöjd.
pra ecox  — tidig.
praelongus, a, um  — ganska lång.
praem orsus, a, um  — afbiten, afstympad.
procum bens — nedliggande.
p rolixu s, a, um  — lång, riklig, ymnig.
pruinosus, a, um  — daggblå.
pseudo — (i sammansättning) falsk, lik.
P tarm ica — förorsakande nysning.
pubescens — småhårig, finluden.
pulchellus, a, um  —  liten och vacker, småtäck.
pulicaris, e — lopp-.
pu lvinatus, a, um  — kullrig som en dyna, 

tufvig.
pum ilus, a, um  — dvärgartad. 
pungens — stickande, taggspetsig. 
pu rpu reu s, a, um  — purpurröd. 
pusillus, a, um  — mycket liten, obetydlig. 
pyram idalis, e — pyramidformig.

quadrangulus, a, um  — qvadratisk, fyrkantig. 
quadrifolius, a, um — fyrbladig. 
quercifolius, a , um  — ekbladig. 
quinquefolius, a, um  — fembladig.

racemosus, a, um  — drufbärande, klaselik. 
radiatus, a, um  — med strålblommor, strållik. 
R adicula — liten rot. 
ramosus, a, um  — grenig. 
ranunculoides — lik Ranunculus.
R apa — rofva.
R aphanistrum  — hastigt groende. 
rapunculoides — lik Rapunculus. 
rariflorus, a, um  — fåblommig. 
regius, a, um  — kunglig, präktig. 
rem otus, a, um  — aflägsnad, gles. 
repens — krypande. 
reptans — krypande. 
rham noides — lik Rhamnus, 
rhom bifolius, a, um  — rutbladig. 
rigidus, a, um  — styf. 
riparius, a , um  — strand-, flodstrand-. 
rivalis, e —  bäck-. 
rivularis, e — bäck-.
R obur — styrka. 
robustior, us — gröfre, starkare. 
rom anus, a, um  — romersk. 
roseus, a, um  — rosenröd. 
rostellatus, a, um  — med små spröt. 
rostratus, a, um  — med spröt. 
rotundifolius, a, um  — rundbladig. 
ruber, ra, um  — röd, smultronröd. 
rubicundus, a, um  — rödaktig.

IG*
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rnbiginosas, a , um  — roströd, brunröd. 
ruderalis, e — bland ruiner, grus och annat 

affall.
ru fescens — rödaktig, rodnande.
ru fu s, a, um  — röd, rödaktig, brunröd.
rupestris, e — klipp-, berg-,
rusticanus, a, um  —  landtlig, allmoge-.
rusticus, a, um  — allmoge-, bond-, simpel.
R uta  m uraria — mur-ruta.
sagittaefolius, a, um  — med pillika blad.
Salicaria — lik vide.
salicifolius, a. um  — videbladig.
salicinus, a, um  — videartad.
salinus, a, um  — salt-.
sambuci folius, a, um  — fläderbladig.
sambucinus, a , um  — ftäderartad.
sanguineus, a, um  — bl od färgad.
sativus, a, um  — odlad.
saxatilis, e — sten-.
saxifragus, a, um  — stenbrytände.
scandicus, a, um  — skandinavisk.
sceleratus, a, um  — skadlig.
Schoenoprasum  — tåglök. 
scirpoides — lik säf (Scirpus), 
scopulorum  — hafsklipp-.
Scorodoprasum  — hvitlökslök.
scorpioides — lik en hoprullad sk or pionstj ert.
scutellatus, a, um  — med små sköldar.
secalinus, a, um  — bland råg.
secundus, a, um  — ensidig, böjd.
segetalis, e — bland säd.
segetum —  säd-.
semidecandrus, a, um  — med fem ståndare.
sepium  — vid gärden eller stängsel.
septentrionalis, e — nordlig.
serotinus, a, um  — sen.
serratus, a, um  — sågtandad.
setaceus, a, um  — borstlik.
sexangularis, e — saxkantig.
sim plex — enkel.
sinuatus, a, um  — bugtad.
solidus, a, um  — tät, fast.
som niferus, a, um  — sömngifvande.
Sophia — vishet (att läka sår). 
sordidus, a, um  — oren, smutsgrå, hvitgrå. 
spadiceus, a, um  — glänsande rödbrun. 
spathulatus, a, um  — spadlik. 
sparsiflorus, a, um  — glesblommig. 
speciosus, a, um  — skön, vacker. 
spectabilis, e — prydlig, ståtlig, utmärkt. 
sphagnicola — bland hvitmossa.
Spica venti — vind-ax. 
spicatus, a, um  — med ax. 
spinosus, a, um  — tornig. 
spinulosus, a, um  — småtaggig. 
spurius, a, um  — oäkta, tvifvelaktig. 
squamarius, a, um  — fjälli g. 
squamosus, a, um  — fjälli g. 
stagnatis, e — i stillastående vatten. 
stagninus, a, um  — vid stillastående vatten. 
stellulatus, a, um — stjernlik. 
stoloniferus, a , um  — med grenskott, skott- 

alstrande.
striatus, a, um  — strimmig.

— uliginosus.

str ictu s, a, um  — styf, rak, upprät. 
strigosus, a, um  — streckad, skrynklig, styf* 

hårig.
strigulosus, a, um  — småstreckad, kort styf- 

hårig.
styg ius, a, um  — underjordisk, mörk, kärrdy-. 
sub — (i sammansättning) nästan, lik.
Suber — kork.
suberectus, a, um  — nästan upprät. 
subinteger, ra , um  — nästan hel. 
sudeticus, a , um  — från Sudeterna. 
suecicus, a, um  — svensk. 
suomensis, e — finsk.
superbus, a, um  — stolt, ståtlig, prunkande. 
supinus, a, um  — vidöppen, liggande, utbredd. 
svaveolens — välluktande. 
sylvaticus, a, um  — skogs-. 
sylvestris, e — skogs-, vild.
tataricus, a, um  — tatar i sk, sydsibirisk. 
tectorum  — tak-. 
tem ulentus, a, um  — drucken, yr. 
tenellus, a, um  — mycket späd, spenslig. 
tenuiflorus, a, um  — spädblommig, smal- 

blomstrig.
tenuifolius, a, um  — tunnbladig, smalbladig. 
tenuior, us — tunnare, smalare, spädare. 
tenuis, e — tunn, smal, späd. 
teretiusculus, a, um  — nästan trind. 
ternatus, a, um  — tretalig, trefingrad. 
terrestris, e — land-. 
tetragonus, a, um  — fyrkantig. 
tetraphyllus, a , um  — fyrbladig. 
tetrasperm us, a, um  — fyrfröig.
Thelypteris — qvinlig ormbunke. 
thunngiacus, a, um  — från Thuringen. 
thyrsiflorus, a, um  — med blomspira. 
tinctorius, a, um  — färg-, färgande. 
tom entosus, a, um  — filtluden.
Torm entilla — mot magplågor. 
tortuosus, a , um  — vriden, bugtig. 
tremulus, a, um  — darrande, skälfvande. 
triandrus, a, um  — med tre ståndare. 
trichophyllus, a, um  — hårblad ig. 
tricolor — trefärgad. 
tricorn is, e — trehornad. 
tricostatus, a, um  — med tre refben, tre- 

nervig.
tridactylites — trefingrad.
tridentatus, a , um  — tretandad.
trifidus, a, um  — treklufven.
triflorus, a, um  — treblommig.
tr ifo lia tus, a, um  — trebladig.
trinervius, a, um — trenervig.
tripartitus, a, um  — tredelad.
triqueter, ra, um  — tresidig, trekantig.
trisulcus, a, um  — trefårad, treklufven.
trivialis, e — vanlig, allmän.
tuberosus, a, um  — knölig, knölbärande
turbinellus, a, um  — kägellik.
turfosus. a, um  — torfmosse-.
turgidus, a, um  — svullen, tjock, uppblåst.
typicus, a, um  — typisk, mönstergiltig.
uliginosus, a, um  — våt, sumpig.
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ulm arius, a, uni —  lik alm (Ulmus). 
umbellatus, a, um  —  med blomflock» 
umbrosus, a, um —  skuggig. 
undulatus, a, um  —  vågig. 
uniflorus, a, um  —  enblommig. 
uniglum is -— enfj ällig. 
urbanus, a, um  —  stads-, fin, angenäm. 
urbicus, a , um  —  stads-. 
urens —  brännande. 
ursinus, a, um  —  björn-. 
usitatissim us, a, um  —  mycket nyttig. 
Uva u rsi —  björndrufva.

vagans —  ströfvande, utbredande sig. 
vaginatus, a, um  —  slidad, omslidande. 
variabilis, e — föränderlig. 
variegatus, a, um  —  mångfärgad. 
varius, a, um  — afvikande, föränderlig. 
vernalis, e —  vår-. 
vernus , a, um  — vår-. 
verrucosus, a , um  —  vårtig, vårt full. 
versicolor —  olikfärgad, flerfärgad. 
verticillatus, a, um  —  kranssittande. 
verus, a, um  —  sann, verklig, äkta.

vescus, a, um  — ätlig.
vesicarius, a, um  — blås-, biåslik.
villosus, a, um  — luden.
vim inalis, e — vidjebärande, vidjelik.
V incetoxicum  — motgift.
violaceus, a , um  — violettblå, blåröd.
virens — grönskande.
virescens — grönskande, grönaktig.
virgatus, a, um  — vidjelik, risig, strimmig.
Virgaurea — guldris.
virgin ianus, a, um  — från Virginien.
virid is, e — grön, gräsgrön.
virosus, a, um —  giftig.
viscosus, a, um  — klibbig.
vitellinus, a, um  — ägg-gul, höggul.
vitilis, e — flätad, böjlig.
V itis idaea — skogsdrufva.

viviparus, a, um  — axgroende.
vulgaris, e — allmän.
vulgatus, a, um  — allmän, allmänL känd.
Vulneraria - mot sår.
vulpinus, a, um  — räf-, räfsvanslik.

X ylosteum  — med benhård ved.



Betydelsen af förkortningarna efter växtnamnen,

betecknande namnets u 
att växten numera 

annan art eller

Adans. — Adanson.
A g. — Agardh.
Ait. — A lton .
Al.Br. — B raun .
All. — A llioni.
Andrs. — Andersson.
Andrz. — Andrzeiowski.
Arrh. — A rrhenius.

Bab. — Babington.
Balb. — Balbis.
Benth. — Bentham .
Berg. — B ergius.
Bernh. — B ern hard i.
B ess. — B esser.
Biebrst. — B ieberstein .
Bl. — B ly tt.
Boenn. — Boenninghausen. 
Bong. — Bongard.
Bork. — Borckhausen  
Br.Al. —- B raun .
Br.M. — B renner.
Br.R. — B row n.
Bruz. — B ruzelius.
Briickn. — Briickner.

Cass. — Cassini 
Cav. — Cavanilles.
Chaix — Chaix.
Chain. — Chamisso.
Coult. — Coulter.
Crantz — Crantz.
Curt. — Curtis.
Cust. — Custer.

DC. — D e  Candolle.
Desf. — D esfon ta in es.
Desr. — D esrousseaux  
Desv. — D esvaux.
Dill. — D illenius.
Don — D on .
Dum. — D u m ortier  
Dur. — D u rieu  de M aison- 

neuve.
Döll — D öll.

pphofsman. Parenthesen, t. ex. (L.), betecknar 
uppfattas annorlunda, d. v. s. hänföres till 
annat slägte, än den af namngifvaren 

uppfattats.
Ehrh. — E hrhart.

F. & M. — F isch er & M eyer. 
Fenzl — Fenzl.
Fisch. — F ischer.
Fors. — Forselles.
Forsk. — F orskål.
Forst. — F o r  ster.
Fr. — F ries .

Gaertn. — G aertner.
Gay — G ay.
Gilib. — G ilibert.
Gm el. — Gm elin.
Good. — Goodenough.
Gray — G ray.
Gron. — Gronovius.
Gunn. — Gunner.

H. & L. — H offm ann & Link. 
Haenke — H aenke.
Hall. — H aller.
Hausskn. — Haussknecht. 
Hayne — H ayne.
Hellen. — H ellenius.
Hoffm. — H offm ann.
Hook. — H ooker.
Hoppe — H oppe.
Horn. — H ornem ann  
Hrtm. — H artm an.
Huds. — H udson.
Hult ~  H u lt

Jacq. — Jacquin.
Jord. — Jordan

Kit. — K itaibel.
Knaut — K na ut.
Koch -- K och.

L. — Linné.
Laest. — Laestadius.
Lam. -- Lam arck.
Lang — Lang.
Lee. & Lamotte

Ledeb. — Ledebour.
Lehm. — Lehm ann.
Lej. — Lejeune.
Lge — Lange.
L ’Herit. — D H er it ie r .
Lightf. — L igh tfoot.
Lilja — L ilja .
Liljebl. — Liljeblad  
Lindb. — Lindberg.
Lindbl. — Lindblom .
Lindeb. — Lindeberg.
Lindgr. —- Lindgren.
Lindl. — Lindley.
Link — Link.
Loi sel. — L oiseleur D cslong- 

champs.
Lund — Lund.
Lundstr. — Lundström .
Lönnr. — Lönnroth .

M. & K. — M ertens & Koch. 
M.Br. — B ren ner.
Med. — M edikus.
Mela — M alm berg.
Mey. — M eyer.
Mich. — M icheli.
Michx. — M ichaux.
Mik. — M ikan.
Milde — M ilde.
Mill. — M iller.
Mlmgr. — M alm gren.
Moench — M oench  
Murr. — M u rra y .
Miihlenb. — M uhlenberg  
Mull. — M uller.

Neck. — Necker.
Nolte — Nolte.
Nordst. — N ordstedt.
Norrl. — N orrlin .
Nyl. — Nyländer.
Nym. — N ym an.

— Lecoq & Oerst. — Oersted  
Lam otte. Opiz — Opiz.



253

Osb. —

PB. —  
Pers. — 
Poir. — 
Poli. -  
Ponted. 
Post — 
Pourr. ■ 
Presl -  
Pursh -

R.Br. -  
Rafn — 
Rchnb 
Reg. —  
Reich. 
Retz. ■ 
Rich. • 
Roehl. 
Roth - 
Rottb. 
Rudb. 
Rupp. 
Rupr.

Sael. - 
Salisb. 
Saut.

Osbeck.

Palisot de B eauvais
■ Persoon
- P oiret.

Polhch.
— Pontedera.
Post.

-  P ourret.
- Presl.
-  Pursh.

-  B roivn.
■ R a fn .
-  Reichenbach  
Regel.

-  Reichard.
-  R etziu s
-  R ichard.
-  Roehling.
- R oth.
—- Rottböll.
-  Rudbeck.
-  R uppius
-  Ruprecht.

- Saelan.
-  Salisbury.
-  Sauter.

Schiede — Schiede.
Sch. & Spenn. —- Schimper & 

Spenner.
Schkuhr — Schkuhr.
Schleich. — Schleicher.
Schm. —  Schmidt.
Schnizl. —  Schnizlein.
Scholl. —  Scholler.
Schrad. —  Schrader.
Schrank —  Schrank.
Schreb. —  Schreber.
Schultz — Schultz.
Schum. —  Schumacher.
Scop. —  Scopoli.
Ser. —  
Sibth. ■ 
Sm. —  
Smrf. - 
Somm. 
Spach

Seringe.
— Sibthorp. 
Smith.

— Som m erfelt.
— Sommerauer.
— Spach.

Spenn. —  Spenner. 
Spreng. —  Sprengel. 
Sw. —  Swartz 
Sweet —  Sweet.

Timm 
Tourn. * 
Trautv. 
Trin. -  
Turcz. - 
Turn. —

Vahl -  
Vaill. -  
Vent. — 
Vili. -

W.& K. 
Wahlb. 
Wallm. 
Wallr. - 
Web. -  
Weig. -  
Weihe - 
Weis —  
Whlnb. 
Wib. -  
Willd. - 
Wimm. 
With. -

Tausch —  Tausch. Wolfg.
Thom. —  Thomas. Woods
Thuill. —  Thuillier. Wulf.
Thunb. —  Thunberg

Timm.
— Tournefort.
— T rau tvetter. 

Trinius.
-  Turczaninow.
• Turner.

Vahl
Vaillant.

■ Yentenat.
Villars.

— W aldstein& K itabcl.
— W ahlberg.
— W allm an.
-  W allroth.

W eber.
- W eigel.
-  W eihe  

W eis.
— Wahlenberg.

W ibel.
-  W illdenow.
—  W im m er
- W ithering.
— W olfqanq
-  W oods.
-  W u l f  en.

i
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Alfabetisk namnförteckning,
vipp tagande artnamnen endast inom de artrikaste slägtena.

Synonym erna, i  det föregående inom  parenthes, äro kursiverade.

sid.
A b i e s ..................................... 224
A b ie ta c e a e ...........................223
A c e r a c e a e .........................  78
A c e r a c e a e ...........................  79
A c e r ................................. 43, 78
A chillea.........................38,118
Aconitum .......................29, 52
A corus...........................24,193
A c ta e a c ea e .............................53
A ctaea ............................29, 53
A d o x a c e a e ...........................132
A d o x a .............................26,132
Aegopodium .....................23,84
A e s c u la c e a e ...........................79
Aesculus .........................25, 79
Aethusa..........................22, 83
Agrim onia.....................28,100
Agrostemma..................28, 68
Agrostis......................... 18, 218
A ir a ............................... 17, 216
A ju ga .............................30,142
Alchemilla.....................19,101
A lism a c e a e ...........................176
A lism a...........................25.176
Alliaria....................................33, 57
Allium . ........................... 24,179

arenarium L . .................... 179
Cepa L . ............................. 180
complanatum Fr. var. • • 179
fistulosum L . .....................180
oleraceum L . .....................179
Porrum L . .........................179
sativum L ..........................179
Schoenoprasum L ......... 180
Scorodoprasum L . ........ 179
sibiricum (L.) var. • • • • 180
strictum Schrad............. 179
ursinum L . .......................179

A ln us............................. 40,169
A lopecurus.................. 17, 220
A ls in a c e a e .............................69
A ls in e ....................................27, 71
A lth a e a ..................................34, 77
Alyssum...........................33,63
Amaranthus.....................40,158
Amelanchier.....................28,95

sid.
A m p e lid a c e a e .......................79
Am pelopsis.....................21, 79
A m y g d a la c e a e .......................93
Amygdalus.........................28,94
A nagallis.......................20,153
Anchusa......................... 20,135
Andromeda...................27,109
Androsace.....................20,155
Anemone.........................30, 51
Anethum ...........................23,82
A n g e lic a c e a e .........................80
Angelica • • • ................... 22, 82
ANGIOSPERMEA E .......................48
A ntennaria............ * • • 37,116
Anthemis.........................38,118
Anthoxanthum............. 17,221
A n th yllis......................... 34, 92
Antirrhinum ...................32,146
A pera ............................. 18, 218
A p iu m ............................. 23,84
A p o c y n a c e a e ...............•• • 152
A q u ifo lia c e a e .........................86
Aquilegia......................... 30, 53
A r a b is ............................. 34, 59
A r a lia c e a e .............................80
A rctophila ............................. 213
Arctostaphylos.............. 26,109
Arenaria...........................27,71
Armeniaca...............................94
Arm eria...........................24,156
A r o id e a e ............................... 193
Arrhenaterum .......................215
Artem isia.........................37,115
A rto c a rp a c e a e  ................. 167
Artocarpus.............................167
A ru n d in a ce a e  .....................208
A s c le p ia d a c e a e .................. 151
A sp aragaceae ...................  178
Asparagus.......................24,178
A s p e r ifo lia e .........................135
Asperugo.........................20,137
A sp eru la .........................19,130
Asplenium.....................  43, 230
A s t e r ...............................38,119
Astragalus...................... 35, 90
A strantia........................ 22, 85

sid.
A trip lex......................... 42,158
A u ra n tia c e a e ............... . . . .  66
Avena............................. 17, 215

Ballota........................... 31,142
B a lsa m in a ce a e ............ . . . .  74
Bam busa....................... ■ • • 222
B arbarea....................... • 33, 59
Bartsia........................... 31,145
Batrachium................... . 30,49

admixtum (Nyl.) var., . . .  50
cirelhatum (Sibth.)** . . . .  50
confervoides F r .----
crassicaule Fr. var. •. . . .  49
dissectum M. Br. var. • • • 49
floribundum (Bab.) • . . . .  50
heterophyllum Gray. . . . .  49
isophyllum Fr. var. • . . . .  50
marinum F r . ............. . . . .  49
oligandrum Sael. var. • • • 50
peltatum (Schrank) • . . . .  50
sceleratum (L .)........ . . . . 4 9
trichophyllum (Chaix) • • • 50
truncatum (Koch) var. • • 49

B egonia......................... . .  163
B e llis ............................. 38,119
B e rb e rid a c e a e ............ . . . .  53
Berberis......................... • 25,53

22,15915 e ia ...............................
B e to n ica ....................... 3 1,14 1
B e tu la c e a e ................... . . .  168
Betula............................. 41,168
Bidens ........................... 3 7,117
Blechnum ..................... 43,231
B litu m ........................... 22,160
B o rra g in a c e a e  .......... • • • 135
B orrago......................... 20,135
Botryehium................... 43, 228
Brachypodium ............. 16, 210
B ra s s ic a c e a e .............. ........56
Brassica......................... • 33, 56
Briza............................... 18, 212
B rom u s......................... 17, 211
B ryo n ia ......................... 41,105
Bulliarda.................... 19,105
B u n ia s......................... •. 32, 61
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sid.
B utom us.......................26,176

Cakile............................... 32,61
Calamagrostis...............18, 217

acutiflora (Schrad.) • • • • 217
arundinacea (L .) ...............217
borealis (Laest.) var. • • 217
elata (Bl.) v a r . .............217
epigejos (L .).....................218
glauca (Fr.) v a r . .......... 218
gracilescens B l..................218
Ladogensis Sael. var. • • 218
lanceolata Roth. ............ 218
lapponica (Whlnb.) • • • • 217
opima Hrtm. v a r . ........ 217
phragmitoides Hrtm. • • • 217
pulchella Bl. v a r ........... 217
rubicunda Bl. v a r . ........ 217
stricta (T im m ).................217
strigosa (W hlnb.).......... 217

Calamus................................. 122
Calendula.........................38,119
C a lla c e a e .............................193
Calla............................... 24,193
C a llitr ic h a c e a e .................. 165
Callitriche • • • • ■ .......... 40,165
Calluna.............................25,109
C a lth a ............................. 30, 51
C a l y c i f l o r a e ................ 80
C alypso.........................39,188
Camelina.........................32,62
Camellia...................................66
C a m p a n u la c e a e .................. 110
Campanula.......................21,110
Cannabis.......................42,166
C a p rifo lia c e a e .....................133
Capsella...........................33, 62
Caragana.........................35, 89
Cardamine.......................33, 58
Carduus.........................37,113
C a rex ............................. 40,197

acrogyna Hrtm. var. • • • 200
acuta L . .............................202
.alpina (S w .).....................203
ampullacea Good. .......... 198
aquatilis W hlnb............. 202
argyroglochin (Horn.)

var. • • 205 
Buxbaumii Whlnb. • • • • 203
caespitosa L ......................203
canescens L . .....................204
capillaris L . ...................... 198
chordorrhiza Ehrh. • • • • 206 
cuspidata (Whlnb.) var. 202 
cuspidata Laest. var. • • • 202
cyperoides L . ...................204
digitata L . .........................201
dioica L . ...........................207
distans L . .........................199
disticha Huds....................207
elongata L . .......................204
elytroides (Fr.) var. • • • 202
ericetorum P o ll..............201
extensa Good. ••••••♦ • 200

sid.
filiformis L. .....................198
flava L . ............................. 199
fluviatilis Hrtm. var. • • 202 
ful va (Good.) var. • • • • 199
glareosa W hlnb................205
glauca Scop......................198
globularis L . .................... 201
halophila F. N y l........... 202
heleonastes E h r h ......... 205
helvola Bl. .......................204
hirta L . .............................198
Hornschuchiana Hoppe. 199 
humilis M. Br. var. • • • • 202 
humilis M. Br. var. • • • • 202
incurva L igh tf................. 206
irrigua (Whlnb.)............ 199
juncella Fr. v a r . .......... 202
laevirostris (B l.).............. 198
lepidocarpa (Tausch) var. 199
leporina L . .......................205
limosa L . ...........................199
livida (Whlnb.)................ 200
loliacea L . .........................206
maritima M ull................. 202
membranacea Hoppe. var. 201 
microstacliya Ehrh. • • • • 204
montana L . .......................200
muricata L . .......................206
norvegica Willd..............205
Oed eri (E hrh.).................200
oedocarpa Andrs. var. • 200
ornithopoda Willd......... 201
pallescens L . .....................198
paludosa Good..................197
panicea L . ........................ 200
paradoxa W illd ............... 207
pauciflora L ightf........... 207
pediformis M ey..............201
personata Fr. v a r ......... 202
pilulifera L . .....................200
praecox Jacq....................201
prolixa (Fr.) v a r . ........ 203
Pseudocyperus L. .......... 199
pulicaris L . .......................207
remota L . .........................204
riparia C u rt......................197
robustior Bl. v a r . ........ 204
salina W hlnb................... 202
spadicea (Roth) var. • • • 197 
sphagnicola Laest. var. • 206
stellulata G o o d ..............205
stricta Good......................203
sublivida Hrtm. var. • • • 200 
subloliacea Laest. var. • 204
tenella Schkuhr................206
tenuiflora W hlnb........... 205
teretiuscula G o o d ......... 206
tricostata (Fr.) var. • • • • 203
turfosa (Fr.) v a r . ........ 203
vaginata T au sch........... 200
vesicaria L . .......................198
virens Andrs. var. • • • • 206
vitilis F r .........................   204
vulgaris F r . .......................202

sid.
vulpina L . ........................206

Carlina.............................37,113
Carum .............................23,84
Caryophylleae................ 67,69
C a staneaceae...................... 167
Castanea................................ 108
Catabrosa.........................18,214
Celastrineae............................ 86
Centaurea........................ 36,112
Cephalanthera................ 39,186
Cerastium .......................27, 70
C e ra to p h y lla c e a e .............. 166
Ceratophyllum................ 41,166
Chaerophyllum.............. 23,81
C haraceae ........................  233
C h ara............................. 44,233

aculeolata Wallm. var. • 234
baltica ( F r .) .................... 234
capillacea (Thuill.) var. 233
crinita W a llr................... 234
fragilis D e s v ................... 233
glabrata Bruz. var. • • • • 234
hispida L . .........................234
horrida Wallm................. 233
pulchella (Wallr.) var. • 233 
stagnalis Wallm. var. • • 234
tomentosa L ..................... 234

Cheiranthus..................... 33, 58
Chelidonium...................29, 55
C h e n o p o d ia c e a e ................ 158
Chenopodium................ 22,159
Chrysanthemum............ 38,118
Chrysosplenium .......... 26,102
C ic h o ria c e a e ...................... 121
Cichorium...................... 36,129
Cicuta............................... 23,83
Cinchonaceae ................... 131
Cinchona...............................131
C in n a.............................18, 219
Circaea.............................15,104
C irsium ...........................37,113
C is ta c e a e ...............................66
Citrullus...........................41,106
Citrus.......................................66
Clinopodium.................. 30,140
Cochlearia...................... 32, 63
C ocos.....................................222
Coeloglossum................ 39,185
Coffea.....................................131
C o lc h ic a c e a e ...................... 177
Comarum.........................29, 98
C om positae .......................... 112
Coniferae..................  223— 225
C onium ...........................22,80
Convallaria.................... 24,178
C o n vo lvu la c e a e .................. 134
Convolvulus.................... 20,134
Corallorrhiza.................. 37,187
Coriandrum.....................23,80
C o rn a c e a e ............................ 85
Cornus.............................19,85
C o r  o l l i  f l o r a e ................ 112
Coronilla........................ 35,89
C orrigiola...................... 23, 73
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sid.
Corydalis.........................35, 55
Corylus .........................41,168
C o ry m b ifera e .......................115
Cotoneaster.....................28, 95
C ram b e...........................32. 60
C ra s s u la c e a e .......................104
Crataegus.........................28, 95
Crepis............................... 36,127
C ro cu s...........................16,184
C ru cifera e ...............................56
Cucumis.........................41,106
C u c u rb ita c e a e .....................105
Cucurbita.......................41,106
C u pressa ceae ................... 224
C u p u lifera e ...........................167
C u scu ta .........................22,134
Cynanclium.................• 22,151
C yn a ra ce a e  .......................  112
Cynarocephalae................112
Cynoglossum.................20,137
Cynosurus.....................17, 210
C y p e r a c e a e .........................195
Cypripedium.................39,188
Cystopteris................... 43, 230
Cytisus............................. 34, 92

D actylis...............
D a h lia .................
Daphneaceae • • •
Daphne ...............
D atura.................
Daucus.................
D elphiniaceae • •
Delphinium........
Dentaria...............
Dianthus ............
Dicentra...............
DICOTYLEDONEAE
Digraphis............
D iplotaxis..........
D ip s a c e a e ..........
D raba...................
Dracocephalum • • 
D ro se ra c e a e  • •
D rosera...............
D ru p a cea e........

17, 210 
38,120
• • • 164 
25,164 
20,150
• 23,81 
• . . .  52
• 29, 52
• 33, 58
• 27, 68
• 35, 55 
. . . .  48
18, 221
• 34, 57
• • • 129
• 32, 63 
31,140 .... 66
• 23, 66

Echinospermum............ 20,137
Echium .........................20,137
E la e a g n a c e a e .......................164
E la tin a ce a e ............................. 73
Elatine............................. 26, 73
E lodea...........................42,189
Elymus............................. 16,209
EMBRYOPHYTAE.................... -48
E m p e tra c e a e .......................107
Empetrum.....................41,107
Epilobium .....................26,102

alsinefolium V i l i . ............ 103
alsinefolio-palustre

Hausskn. l iy b r ............. 103
angustifolium L ............... 102
angustum Hrtm. var. • • 103 
collinum Koch var. • • • 103

sid.
Davuricum Fisch .......... 103
Hornemanni Rchnb. * • • 103 
lavandulaefolium Lee. &

Lamotte. v a r . ........ 103
montanum L - ...................103
palustre L . .......................103
parviflorum Schreb. • • • • 102
roseum S ch re b ............... 103
tetragonum L . .................103

Epipactis.......................39,186
Epipogum .....................39,187
E q u is e ta c e a e ...................... 231
Equisetum.....................  43, 231

alpestre Whlnb. var. • • * 232
arvense L . .........................232
campestre Schultz. var • 232 
capillare (Hoffm.) var. • 232 
decumbens Mey. var. * • 232
fluviatile L . .......................232
hiemale L. .......................233
irriguum Milde. var. • • * 232
limosum (L.) v a r . ........ 232
nemorosum Al.Br. w .«  232
palustre L . .......................232
polystachyon Retz. var. 232 
polystachyon Brttckn.var. 232
pratense E h rh ..................232
riparium (Fr.) var. «. . .  232 
scirpoides Michx. var. * 233
sylvaticum L . ...................232
tenellum (Fr.) var. «. . .  232 
variegatum Schleich. * * * 233 
varium Milde. var. «. . .  232

E ric a c e a e ............................. 108
E r ic a ............................. 25,109
E r i c i n e a e ................... 107— 109
E rig ero n .......................38,119
Eriophorum...................16,196
Erodium...........................34, 76
Erucastrum.....................34, 57
Erysim um .......................33, 58
Erythraea.........................21,152
Eschscholtzia.................29, 55
Eupatorium...................37, 116
E u p h o r b ia c e a e ...................164
Euphorbia.....................40,164
Euphrasia.....................31,144
Evonym us.......................19, 86

Faba................................. 35,89
F agu s..................................... 168
Farsetia...........................33, 63
F estu ca ......................... 17,210
F icaria ............................. 30, 50
F ic u s ..................................... 167
Filago............................. 37,116
F i l i c e s ............................... 226
F lum in ia.........................17,214
Foeniculum.....................23, 82
Fragaria...........................29,98
F raxin us.......................43,151
F u ch sia ................................. 104
F u m a r ia c e a e .................... * 5 5
Fum aria...........................35, 55

sid.
G agea............................. 24,18Ö
Galanthus.........................24,183
Galeobdolon...................3 1,141
Galeopsis.........................31,142
Galium........................... 19,130

albidum Hrtm. v a r .---- 131
Aparine L . .......................130
boreale L . ......................... 130
Mollugo L . ....................... 131
ochroleueum (Fr.) var. • 131
palustre L . ....................... 130
pubescens Hrtm. var. * • 130
spurium L. v a r . ............. 130
tricorne W ith....................130
trifidum L . .........................130
triflorum M ichx................130
uliginosum L . ...................130
Vaillantii DC. var. «. . .  130
verum L . ........................... 131

G e n tia n a c e a e .......................152
G en tian a.........................21,152
G e ra n ia c e a e ...........................75
Geranium......................... 34, 75

bohemicum L . ...................76
dissectum L . .......................76
lucidum L. ........... 76
molle L. ............................. 76
palustre L . .......... ..............75
parviflorum Post. var. • • 75
pratense L . .........................76
pusillum L . .........................76
Robertianum L . .................76
sanguineum L . ...................75
sylvaticum L . .....................75

G eu m ............................... 29, 99
Gladiolus.......................16,184
G lau x ............................. 21,154
Glechoma.......................30,140
G lyceria.........................18, 213
Gnaphalium...................3 7,115
Goodyera.......................39,186
Gossypium............................... 77
G r a m in e a e ...........................208
G r u in a le s .......................74, 75
Gymnadenia...................39,185
GYMNOSPERMEAE...................223
G ypsophila.....................27, 69

Halianthus.......................27, 71
H a lo ra g ea e ...........................104
Hedera............................. 21, 80
H e lia n th a c e a e .....................112
Heliantliemum.................29, 66
Helianthus....................... 37,117
Heliotropium.........................138
Helosciadium .................23, 85
Hemerocallis.................24,180
Heracleum.........................22,81
Herminium...................39,186
Herniaria.........................21, 72
Hesperis........................... 33, 58
HETERONEMEAE.....................226
H ieracium .....................36,122

Auricula L . .......................122
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sid.
bifidum K i t . .....................124
caesium F r ........................124
crinigerum Fr. var. • • • • 124
crocatum F r ......................127
cymosum L . .....................124
detonsum N orrl................123
dissectum Lindeb. v a r .• 125
fennicum N o rrl................122
flaccidum M.Br. var. • • • 125
Friesii H r tm ....................126
hirsutum Hrtm. var. • • • 124
incrassatum N o rrl......... 123
integrifolium Lge. var. • 125
irriguum Fr. v a r . .........125
Kajanense M lm gr..........123
latifolium Lindeb. var. • 125 
Lindebergii (Nym.) var. • 124
linifolium Sael..................126
medium (Jord.) var. • • • 125
murorum L . .....................125
neglectum N o rrl............123
nemorum Fr. v a r . ........ 124
nigrescens Bl. var. • • • • 122
norvegicum F r . ...............126
paludosum L . ...................127
pauciflorum Hrtm. var. • 127
pilipes S a e l ......................123
Pilosella L . .......................122
pilosissimum (Wallr.) • • 122 
plumbeum (Fr.) var. • • 124
praealtum V ill..................123
pratense Tausch. ••••••  123
prenanthoides Vill. • • • • 126 
pseudo-Blyttii Norrl. • • • 122 
pubescens (Lindbl.) • • • • 124 
pumilum Sael. var. • • • • 126
rigidum H rtm ................. 126
rufescens Fr. v a r . ........ 126
Saelani N orrl....................122
saxifragum F r . .................124
Schmidtii T au sch ..........124
sinuatum Lindeb. var. *126 
subcaesium Fr. var. • • • 125
subpratense Norrl......... 122
suecicum F r . .....................122
Suomense N o rr l............123
tridentatum Fr. var. • • • 126
typicum Fr. v a r . .......... 125
umbellatum L . ................ 127
virescens Fr. v a r . ........ 122
vulgatum F r......................125

Hierochloa.......................17, 221
Iiippophae.....................42,164
Hippuridaceae.................... 104
Hippuris........................... 15,104
H olcus............................. 17, 216
Hordeum.........................16, 209
Hum ulus.......................42,167
H yacinthus.....................24,180
Hydrocharidaceae.......... 188
Hydrocharis...................40,188
Hydrophyllaceae................ 135
H yoscyam us................ 20,150
Hypericaceae...................... 73

sid.
Hypericum....................... 36, 73
H ypochaeris...................36,121

Impatiens......................... 21, 74
I n c o m p l e t a e .................. 158
Inulaceae ............................ 115
Inula................................. 38,120
Ipecacuanha.........................131
Iridaceae ............................ 183
I r is ................................... 16,183
Isatis................................... 32,61
Isoetaceae .........................  227
Isoetes.............................43, 227

Jasione.............................2 1,111
Juglans................................. 168
Juncaceae............................181
J u n ca g in e a e .........................177
Jun cus.............................24,181

alpinus V i l i . .....................182
aquaticus L. v a r . ............ 182
articulatus L . ...................182
balticus W illd ................. 181
bufonius L . .......................182
capitatus W e ig ................181
compressus Jacq ............. 182
conglomeratus L . ............ 181
effusus L ............................181
fasciculatus Koch. var . • 182
filiformis L ........................181
Gerardi Lois. v a r . ........ 182
stygius L . .........................181
supinus Moench............... 182
sylvaticus ( L . ) ................ 182
trifidus L . ........................ 181
uliginosus (Roth) var. • 182 

Juniperus....................... 42, 225

L a b ia ta e ...............................138
L actu ca ...........................36,128
Lamiaceae..........................  • 138
Lam ium ...........................3 1,141
Lam psana.......................36,129
Lappa............................... 37,114
L a r i x ..................................... 224
Laserpitium.......................22,81
L ath raea .........................32,143
L ath yru s...........................35,87
Lavatera................................34, 77
L edum .............................27,108
L egu m in osae.................... 86
Lemnaceae..........................192
Lem na............................ 40,192
L en tib u la r iea e .................... 155
Leontodon...................... 36,121
Leonurus........................ 31,141
Lepidium..............................33, 61
Leucoium........................ 24,183
Levisticum........................ 22,82
Libanotis.......................... 23,83
Ligustrum ...................... 15,151
Liliaceae..............................178
L iliu m .............................24,179
Limosella.........................32,149

sid.
Linaceae................................ 74
Linaria...........................32,145
L in n aea.........................32,133
Linum .............................34, 74
Listera...........................39,187
Lithosperm um ............ 20,136
Littorella.......................40,157
Lobeliaceae........................111
Lobelia.............................2 1,111
Lolium ...........................16, 209
L o n icera .......................21,133
L o tu s .................................35,90
Lupinus...........................34, 93
L u zu la ...................* • • • 24,182
L ych n is...........................28, 68
Lycopodiaceae .................. 226
Lycopodium ................  43, 226
Lycopsis.........................20,136
Lycopus.........................15,139
Lysim achia...................20, 153
Lythraceae..........................102
Lythrum.........................28,102

Majanthemum.............. 19,178
Malachium.......................27, 69
Malaxis...........................39,188
Malvaceae.............................. 77
M alva...............................34, 77
Matricaria.......... .. 38,117
Matthiola.........................34, 58
Mauritia.................................222
Medicago......................... 35, 90
Melampyrum.................31, 143
Melandrium..................... 28, 67
Melanosinapis................. 33, 57
Melica............................ 17, 216
M elilotus............ ...........35, 91
Mentha...........................30,138
Menyanthes.................. 20,153
Mercurialis.................... 42,165
M ilium ........................... 18, 219
Mimulus.........................32,146
Molinia........................... 18,214
MONOCOTYLEDONEAE........176
Monotropaceae..................107
Monotropa.....................27,107
Möntiaceae..........................157
M ontia........................... 18,157
Morus.....................................167
Mulgedium.....................36,128
Myosotis.........................20,136
Myosurus........................24, 50
Myricaceae..........................175
M yrica...........................42,175
Myriophyllura.............. 41, 104
Myrrhis............................ 23, 81

Najadaceae..........................189
N a ja s............................ 41,189
Narcissaceae......................183
Narcissus...................... 24,183
Nardus.......................... 16, 221
Nartheciaceae..................... 177
Nasturtium .................... 33, 60

17
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sid.
Nemophila............................. 135
Neottia • ..........................39,187
N epeta............................. 30,140
N e riu m ................................. 152
Neslia................................. 32,61
Nicotiana.........................20,150
N ite lla ...........................  44, 234

batrachosperma Al. Br. • 235
flexilis ( L .) .......................234
furculata (Rchnb.).........234
gracilis (S m .)...................235
hyalina (D C .)..........   235
nidifica (Wallm.) var. • • 234
opaca A  g . ......................... 234
Wahlbergiana Wallm. • • 235

Nuphar............................. 29, 54
N ym p h a e a c e a e .......................53
Nymphaea....................... 29, 53

Odontites.........................31,145
Oenanthe • .........................23,83
O e nothera cea e  .................  102
Oenothera.......................26,102
O le a c e a e ............................... 151
Olea • • ................................... 151
Omphalodes.....................19,137
O n a g ra r iea e .................   102
O nonis............................... 34, 92
O p h io g lo s s a c e a e .................228
Ophioglossum............... 43, 228
O phrys............................. 39,186
O rc h id a c e a e  ....................... 184
Orchis............................... 39,184
Origanum......................... 30,139
Ornithogalum.................24,180
O ro b a n c h a c e a e ...................143
Orobus............................. 35, 88
O ryza ..................................... 222
O x a lid a c e a e ........................... 75
Oxalis............................... 34, 75
Oxycoccus.......................26,110
Oxytropis........................... 35, 90

P aeon ia ............................. 29, 52
P a lm a e ................................... 222
Panicum ...........................17, 219
P a p a ve ra c ea e  .....................  54
P ap aver....................... .. • 29, 54
P a p ilion a cea e...................86
P a rid a c e a e ...........................177
Paris................................. 26,177
Parnassia...........................23, 66
P a ro n yc h ia c e a e .....................72
Paslinaca......................... 23, 82
Pedicularis.......................32,144
Pelargonium ...........................76
Peplis............................... 25,102
P ersica ..................................... 94
P e r s o n a ta e .................143,148
Petasites...........................38,116
Petroselinum.....................22, 83
Peucedanum .....................22, 82
P h alaris.................  18, 221
Phaseolus...........................35,86

sid.
P h ila d e lp h a c e a e .................101
Philadelphus.................28,101
Phleum ...........................17, 220
Ph lom is........................... 31,142
P h lo x ............................. 20,135
Phoenix..................................222
Phragm ites.....................18, 216
Picea .......................................223
P ic r is ............................. 36,121
Pim pinella.........................23, 84
P in g u ic u la c e a e ...................135
Pinguicula..................... 15 ,155
P in u s ............................... 10, 223
Pisum ................................. 35, 87
P ia n ta g in a c e a e ...................156
P lan tago ......................... 19, 156
Platanthera...................39,185
P lum baginaceae • • • .......... 156
P o a ................................... 18, 212

alpina L . ...........................213
angustifolia (L.) var. • • 212
annua L . ...........................213
bulbosa L . .........................213
caesia S m ..........................213
compressa L . ...................213
humilis (Ehrh.) var. - • • 212
nemoralis L . .....................213
pratensis L . .......................212
serotina Ehrh....................212
sudetica H aenke..............212
trivialis L . .........................212

P o le m o n ia c e a e ...................134
Polem onium .................20,134
P o ly g a la c e a e .........................56
Polygala............................. 35, 56
P o ly g o n a c e a e .....................161
Polygonum ...................26,161

amphibium L. .................161
aviculare L. .....................162
Bistorta L . .......................161
Convolvulus L . ................ 162
dumetorum L . .................162
Fagopyrum L . .................162
Hydropiper L . .................162
incanum (Schm.) var. • • 161
lapathifolium A i t . .........161
mite Schrank................... 162
nodosum (Pers.) var. • • 161
Persicaria L . .....................162
strictum Ali. v a r . ........ 162
tataricum L . .....................162
terrestre Reich. var. • • • 161
viviparum L . .....................161

P o ly p o d ia c e a e .....................229
Polypodium ...................  43, 229
Polypogon.....................17, 219
Polystichum...................  43, 229
Pomaceae................................. 94
P opulu s...........................42,170
P o rtu la c a c e a e .....................157
Portulaca............................... 157
P o ta m o g e to n a c e a e ............ 189
Potamogeton...................19,190

compressus L . ...................191

sid.
crispus L . .........................191
curvifolius (Hrtm.) var. • 191
gramineus L . .....................191
heterophyllus (Schreb.)

var. • 191 
lanceolatus (Rchnb.) var. 192
lucens L . ...........................191
marinus L . .......................190
minor Hrtm. v a r . ........ 191
mucronatus Schrad. • • • • 190
natans L . ...........................192
nitens W eb........................191
obtusifolius M. & K. • • • • 190
pectinatus L . ...................190
perfoliatus L . ...................191
polygonifolius Pourr. • • 192
praelongus W u lf........... 191
pusillus L . .........................190
rotundifolius Spenn. var. 191
rufescens Schrad............191
salieifolius W o lfg ......... 192
setaceus (Schum.) var. • 190 
sparganifolius Laest. • • • 192 
spathulatus (Schrad.) var. 191
zosteraceus F r . .................190

Potentilla........................... 29,98
anserina L . .........................98
argentea L . ...............
canescens Lej. var. •. . . .  99
fruticosa L . ............... . . . .  98.
incanescens Opiz. var. • • 98

minor G ilib .............. . . . .  99
norvegica L . ............. . . . .  99
reptans L . ................. ------98
ruthenica Willd. var. . . . .  99
Tormentilla Scop.* • • . . . .  99
verna L . ..................... . . . .  99

P rim u la c e a e ................. . •. 153
P rim u la ......................... 20,154
Prunella ......................... 31,140
Prunus ........................... • 28, 93
P teris ............................. 43, 231
Pulm onaria................... 20,137
Pulsatilla ....................... . 30, 51
P y ro la c e a e ................... . . .  108
P y r o la ........................... 27,108
Pyrus .............................. . 28,94

Q uercus......................... 41,168

R a nun cu lace ae ............. . . . .  48
Ranunculus................... . 30, 48

acris L . ..................... . . . .  49
auricomus L. .......... . . . .  49
bulbosu3 L . ............... . . . .  49
cassubicus L . .......... . . . .  49
fallax Wimm. var.-- . . . .  49
Flammula L . ............ . . . .  48
glabratus Wimm. var. - - 49
hirsutus Hrtm. var. . . . .  49
hyperboreus Rottb. • . . . .  48
lapponicus L . .......... . . . .  48
Lingua L. .................
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sid.
nothus Laest. v a r . ............ 49
palmatus H rtra ................. 49
polyanthemos L . .............. 49
repens L . ...........................  49
reptans L. v a r ................... 48

Raphanus...........................33, 60
Resedaceae .........................  64
Reseda.................................... 28, 64
R h a m n a c e a e ...........................86
Rhamnus...........................21, 86
Rheum ............................. 26,163
R h in a n th a c e a e .....................143
Rhinanthus...................32,144
Rhynchospora...............16,195
R ib e s ia c e a e .........................106
Ribes • ........................... 21,106
Ricinus................................... 165
R o b in ia c e a e ...........................86
R o sa ce a e ................................. 96
R o sa................................... 29, 96
R u b ia c e a e ............................. 129
R u b ia ..................................... 130
Rubus................................. 29, 97
Rudbeckia.....................38, 119
R um ex........................... 25,162
Ruppia........................... 19,190

Saccharum.............................222
S a gin a ............................... 27, 71
S agu s..................................... 222
S a lic a c e a e ...........................170
Salicornia.......................15 ,16 1
S alix ............................... 4 1,171

acutifolia W illd ............... 172
alba L. - * - .....................172
arenaria (L.) v a r . ...........173
aurita L . ...........................173
borealis Fr. v a r . ............ 174
caprea L ............................173
cinerascens Whlnb. var. • 173
cinerea L . .........................173
fragilis L . .........................171
glauca L . ...........................172
hastata L . .........................174
Lapponum L . ...................172
majalis (Whlnb.) var. • • 174
myrtilloides L . .................174
nigricans S m ....................174
pentandra L ......................171
phylicaefolia L . .............. 174
purpurea L. • • • ■ ............ 172
repens L ............................ 173
rosmarini folia L . ............ 174
triandra L . .......................172
vagans Andrs....................173
viminalis L. .....................172
vitellina (L.) v a r . .......... 172

Salsola........................... 22,160
S alvia ............................. 15,139
S a m b u ca c ea e .......................132
Sambucus.........................23,132
Samolus.........................21,154
S a n g u iso rb a c e a e ................ 100
Sanguisorba...................19,100

sid.
Sanicula.............................22, 85
Saponaria.........................27, 68
Saussurea.........................37,113
S a x ifra g a c e a e .....................101
Saxifraga.........................27,101
Scabiosa...........................18,129
Sceptrum .........................32, 144
S ch ed on oru s...................211
Scheuchzeria...................25,177
Schoenus.........................16,195
Scirpus.............................16,195

acicularis L . .....................196
caespitosus L . ...................196
compressus ( L .) .............. 196
glaucus (Sm.) v a r ......... 195
lacustris L . .......................195
maritimus L . .....................195
palustris L . .......................196
pauciflorus L ig h tf......... 196
rufus (H u ds.)...................196
sylvaticus L . .....................195
uniglumis L in k ............... 196

Scleranthus.......................27, 73
Scorzonera.......................36,121
S croph u lariaceae------143,148
Scrophularia...................32,149
Scutellaria.......................31,140
Secale............................... 16, 209
Sedum .............................28,104

acre L ................................ 105
Aizoon L . .......... ..............105
album L . ...........................105
annuum L . .........................105
balticum C.Hrtm. var. • • 105
hybridum L . .................... 105
purpureum (L.) var . • • • 104
rupestre L . .......................105
sexangulare L . ................ 105
Telephium L . ...................104

Selaginella..................... 43, 227
Selinum ............................ «22, 83
Senebiera...........................32, 62
Senecio.............................38,117
S e n tico sa e .......................96,100
S e sle ria ...........................17, 220
Setaria.............................17, 219
Sherardia.........................19,129
S ile n a c e a e .............................67
Silene........................... • • 27, 67
Sinapis...............................33, 57
Sisymbrium.......................34, 57
Sium................................... 22, 84
S o la n a c e a e ...........................150
Solanum...........................20,150
Solidago...........................38,120
Sonchus...........................36, 127
S orb a c e a e  ...........................  94
Sorbus...............................28, 94
Sparganium.................... 40,194
Spergula.............................27,72
Spergularia.......................27,72
Spinacia...........................42, 159
Spiraea...............................39, 99
SP O R O P H Y TA E .......................226

sid.
Stachys...........................31,141
Stellaria..................................27, 69

crassifolia E hrh................. 70
Friesiana S er......................70
glauca (With.) v a r . ........ 70
graminea L . ...................... 70
Holostea L . ........................ 70
juncea (Fr.) v a r . .............. 70
media L . .............................69
neglecta (Weihe) var.••• 69
nemorum L . .......................69
palustris (Murr.).................70
uliginosa Murr................... 70

Stellatae.................................129
Stratiotes.........................42,188
Struthiopteris...................... 43, 231
Suaeda.............................22,160
Subularia................................33, 62
Succisa............................ 18,129
Symphoricarpus.......... 21,133
Symphytum.................... 20,135
S yn a n th erea e ...................... 112
Syringa............................ 15 ,151

Tagetes.............................37,120
Tanacetum...................... 37,115
Taraxacum ...................36,128
T a x a c e a e  ........................... 225
T axus............................. 42, 225
T h a l a m i f l o r a e ................ 48
Thalictrum.........................30,50
Th e a c e a e  .............................  66
T hea.........................................66
Theobrom a.............................77
Thlaspi...............................33, 62
Thuya.............................41,225
Thym elaeae.......................... 164
Thym us.........................30,139
T ilia c e a e .................................78
T ilia ...................................29, 78
T o fje ld ia .......................25,177
Tragopogon.................... 36,121
Trichera.........................18,129
Trientalis.......................25,153
Trifolium.......................... 35, 91

agrarium L ......................... 91
arvense L . .......................... 92
fragiferum L . .................... 92
hybridum L . ...................... 91
medium (L .) ...................... 92
montanum L . .................... 92
pratense L . ........................ 92
procumbens L . .................. 91
repens L ............................ 91
spadiceum L . .................... 91

T r ig lo c h in a c e a e ................ 177
Triglochin.....................25,177
Triodia.............................17t 214
T rise tu m ...............................215
Triticum.......................... 16, 208
T ro lliu s ............................ 30, 52
T r o p a e o la c e a e .................... 75
Tropaeolum...................... 26,75
Tulipa.............................24,178
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sid.
Turritis............................. 34, 59
Tussilago.......................38,116
T y p h a c e a e ...........................193
Typha............................. 41. 193
U lm a c e a e ............................. 167
Ulmus...............................22,167
TJmbelliferae...........................80
U rt ic a c e a e ...........................166
Urtica............................. 40,166
Utricularia....................... 15,155

V a c c in ia c e a e .......................109
Vaccinium .....................26,109
V a le ria n a c e a e .....................131
Valeriana.......................16 ,13 1
Valerianella...................16 ,131
V e rb ascace ae  ................... 148
Verbascum.....................20,148
V e r b e n a c e a e .......................138
Verbena......................... 31,138
V ero n ica ....................... 15,146

agrestis L ,......................... 148
Anagallis L . .....................147
arvensis L . .......................148
austriaca L . .......................147
Beccabunga L . .................147
Chamaedrys L . ................ 147
hederaefolia L . .................148
hybrida (L.) v a r ............. 147

sid.
latifolia L . ......................... 147
longifolia L . .....................146
maritima (L.) v a r ............146
officinalis L . .....................147
opaca F r ............................ 148
persica Poir......................148
scutellata L . .....................147
serpyllifolia L . .................147
spicata L . ......................... 147
verna L .............................. 148
villosa Schum. var. • • • • 147

V erticillatae .......................138
V iburnum .............. 23,132
Vicia................................... 35,88

angustifolia (L .) ............. 89
Bobartii (Forst.) var. • • 89
Cracca L. .......................  88
gracilis L o ise l................ 89
hirsuta (L .) ................. • • 89
Lens (L.) .......................  89
pauci flora M.Br. var. • • 89
sativa L . .........................  88
segetalis (Thuill.) var. • • 89
sepium L. .....................  88
sylvatica L. ...................  88
tenuifolia (Roth) var. • • 88
tetrasperma (L.) ......  89
villosa R oth....................  88

V in e a ..................................... 152

sid.
V io la c e a e .............- ............ 64
Viola . ..............................21,64

arenaria D C ....................  65
arvensis (Murr.) var. • • • 66
canina L. .......................  65
collina B e ss ....................  64
epipsila Ledeb. var. - • • • 65
hirta L . ...........................  64
mirabilis L : .....................  65
odorata L . .......................  64
palustris L. ...................  65
Riviniana (Rchnb.) var. 65
stagnina Kit. ................. 65
suecica F r . .....................  65
sylvatica F r . ...................  65
tricolor L . .......................  66
uliginosa B ess................  65
umbrosa (W hlnb.)......... 65

V iscaria ........................... 28, 68
V itid ea e........................  79
V itis ...................................... 79

Woodsia.........................  43,230

Zannichellia.....................40,189
Z e a .................................. 40, 221
Z o s te ra c e a e .........................192
Zostera............................. 40,192

T r y c k f e l .
Sid. 89, rad. 6 — au gu stifo lia  i st. f. a n gu stifo lia .

„ 166, „ 3 —  affal. i st. f. aflfall.

T i l l ä g g .
Sid. 92, rad. 13 nedifrån —  hafsstränder.
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L ä r o b ö c k e r  att tillgå:

Unonius, K. J. W., Lärobok i botanik I. Med 167 i texten intryckta träsnitt. 
Ändra upplagan. 1 Fmk. 75 p:i.

?? „ Lärobok i botanik II. Med 203 i texten inryckta bilder. 4 Fmk.
„ „ Lärobok i Zoologin. Bearbetning efter J. E. Bergroths öfver-

sättning af D:r C. F. L. Liitken’s „Begyndelsegrundene af Dyrerigets 
NaturhistoriaMed 283 i texten inryckta träsnitt. 4 Fmk. 50 p:i.

Linnes Sexual-System I. Friis7 Naturliga System II. 60 p:i.
Nordenskiöld, A. E., och A. E. Nyländer, Finlands Mollusker. Med 7 plancher. 

3 Fmk. 20 p:i.
Fristedt, R. F., Lärobok i organisk pharmacologi. (Fyra häften med en phar- 

macognostisk karta). Kompl. 15 Fmk.
N. J. Anderssonln Johdatus kasvi-oppiin. Suomalaiselle koululle sovittanut R. 

F. S., I. 29 kuvalla ja yhdellä taululla. Sid. 1 Smk. 25 p:iä.
Celander, G. M., Oppikirja luonnontieteessä kansakouluja ja oppilaitosten alem- 

pia luokkia varten. 152:11a puupiirroksella. Viides mallisuunnitelman 
mukaan parannettu laitos. Suomennos. Sid. 95 p:iä.

Malmberg, A. J., Fauna Fennica. Suomen eläimistö, nuorisolle. I —IV .  Nisäk- 
käät, linnut, matelijat ja sammakot. 2 Smk. 50 p:iä.

Sundström, C. R., Luonnon-valtakunnan kuvasto. 48 taulua, joissa 644 kuvaa 
sekä registeri. Nid. 75 p:iä. Sid. 1 Smk.
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